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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Daun Kunyit 

 

Kunyit (Curcuma domestica Val) termasuk ke dalam tanaman rempah – 

rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Kunyit terkenal di berbagai daerah 

dengan beberapa nama lokal seperti kunir di daerah Jawa, koneng di daerah Sunda, 

konyet di daerah Madura. Susunan tubuh tanaman terdiri atas akar, rimpang, batang 

semu, pelepah daun, daun, tangkai bunga dan kuntum bunga (Rukmana, 2010). 

Menurut Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura (2015) tanaman 

kunyit (Curcuma domestica Val) termasuk tanaman yang tumbuh subur dan liar 

dengan produksi sekitar 116.342.475 pada tahun 2015. Bagian tubuh kunyit yang 

sering dimanfaatkan adalah rimpang serta akar, namun bagian tubuh lainnya juga 

memiliki manfaat yang banyak namun jarang di manfaatkan. Bagian tubuh kunyit 

lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah bagian daun. Daun kunyit tumbuh berjumbai 

dengan ukuran panjang sekitar 35 cm, lebar 14 cm, berwarna hijau, dan tiap tanaman 

terdiri atas 9 – 10 helai daun  (Winarto dan Lentera, 2004). Klasifikasi tanaman 

kunyit secara ilmiah yakni berasal dari suku Zingiberaceae, genus Curcuma serta 

memiliki nama jenis Curcuma domestica Val (Hapsoh dan Hasanah, 2011).  

Senyawa bioaktif yang terdapat pada daun kunyit antara lain flavonoid, tanin 

dan fenolik yang memiliki banyak manfaat (Suryanto dan Katja, 2009). Kandungan 
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senyawa bioaktif dalam daun kunyit dirasa mampu untuk memperbaiki kualitas fisik, 

kimiawi dan mikrobiologis daging itik. Selain senyawa bioaktif daun kunyit juga 

mengandung minyak atsiri yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan bersifat 

antibakteri. Menurut Naibaho (2010) minyak atsiri yang dapat diidentifikasi pada 

daun kunyit berkisar 50 komponen diantaranya adalah δ- limonen, α-pinen dan 

mycrene. Senyawa fenolik dalam daun kunyit akan berinteraksi dengan dengan 

dinding sel bakteri, selanjutnya terabsorbsi dan penetrasi ke dalam sel bakteri, 

sehingga menyebabkan denaturasi protein yang mengakibatkan lisisnya membran sel 

bakteri (Rachmawati et al., 2014). Kelompok terbesar senyawa fenolik adalah 

senyawa flavonoid dimana senyawa ini bersifat antibakteri. Senyawa flavonoid 

adalah suatu senyawa dari kelompok fenolik yang banyak ditemui di alam. Senyawa 

ini bertanggung jawab terhadap zat merah, ungu, biru, dan sebagaian zat warna 

kuning pada tanaman. Pada daun kandungan senyawa flavonoid berfungsi untuk 

meningkatakan kelangsungan hidup tanaman dalam menlindungi dirinya dari 

kontaminasi jamur patogen dan radiasi UV-B (Cushnie dan Lamb, 2005). 

Kandungan senyawa flavonoid yang terkandung dalam daun kunyit 

merupakan kelompok senyawa fenolik yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba atau bakteri. Flavonoid merupakan senyawa yang mudah larut air untuk 

kerja antimikroba dan antivirus (Naiborhu, 2002). Penggunaan daun kunyit pada 

suatu bahan pangan bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri serta 

memperbaiki kualitas fisik dan kimiawi. Skrinning fitokimia metabolit sekunder 

ekstrak daun kunyit dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Skrinning Fitokimia Metabolit Sekunder Ekstrak Daun Kunyit  

(Dani et al., 2012) 

 

Jenis Metabolit Sekunder Pereaksi Daun Kunyit 

Alkaloida Meyer - 

 Wagner - 

 Bouchard - 

 Dragendrof - 

Flavonoida FeCl3 1% + 

Steroida 
CeSO4 1% dalam H2SO4 

10% 
+ 

Terpenoida 
eSO4 1% dalam H2SO4 

10% 
+ 

 

2.2. Daging Itik 

 

Daging itik (Marginae sp.) merupakan hewan unggas yang memiliki banyak 

kandungan gizi seperti kandungan protein, lemak, dan  mineral yang dibutuhkan oleh 

tubuh (Ambarwati et al., 2012). Sebagai sumber bahan pangan daging itik juga 

mengandung kadar air yang cukup tinggi. Oleh karena itu daging itik merupakan 

sumber yang baik bagi pertumbuhan mikroba. Hal ini disebabkan karena daging itik 

dan daging hewan lainnya mengandung kadar air sebesar 68,75%, kaya akan zat yang 

mengandung nitrogen, serta kaya akan mineral untuk pertumbuhan mikroba (Betty 

dan Yendri, 2007) 

Kandungan protein pada daging itik berkisar antara 16% hingga 21% dari 

total keseluruhan daging. Protein dengan kadar 20% dapat ditemukan pada bagian 

dada itik. Daging itik memiliki kandungan protein yang lebih tinggi yakni 21,4% bila 

dibandingkan dengan daging sapi yang memiliki kandungan protein sebesar 18,7%, 
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daging domba 14,8%, dan daging babi 14,8% (Suryaningsih et al., 2012). Selain 

protein, kandungan lemak juga terdapat pada daging itik. Daging itik juga memiliki 

serabut merah yang lebih banyak bila dibandingkan dengan serabut putih. Pada 

bagian dada daging itik serabut merah yang terkandung sebesar 84% dan serabut 

putih pada bagian dada sebesar 16%, serabut putih dan serabut merah ini 

menunjukkan bahwa bila kadar serabut merah lebih banyak dari serabut putih maka 

kadar lemak dari daging itik lebih banyak bila dibandingkan dengan kandungan 

proteinnya (Matitaputty dan Suryana, 2010). Daging itik merupakan salah satu hewan 

potong dimana rentan sekali terhadap pencemaran mikroba. Pada hewan potong 

seperti itik pencemaran mikroba tidak hanya dapat terjadi karena kandungan zat gizi 

yang terdapat pada daging tersebut saja namun dapat berasal dari proses pemotongan 

hewan tersebut. Daging itik yang tercemar mikroba melebihi ambang batas akan 

berlendir, berjamur, daya simpan menurun, berbau busuk dan dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan bila dikonsumsi (Djaafar dan Rahayu, 2007). Menurunnya 

karakteristik fisik, kimiawi dan mikrobiologis pada daging itik menurunkan nilai gizi 

dan nilai guna dari daging itik. Oleh karena itu perlu dilakukan perlakuan khusus agar 

karakteristik fisik, kimiawi dan mikrobiologis daging itik dapat terjaga sehingga 

dapat meningkatkan masa simpan dan kualitas dari daging itik. 

Tekstur pada daging merupakan salah satu faktor yang dapat dilihat untuk 

menentukan kualitas daging. Keempukan merupakan hal yang paling penting dalam 

penentu kualitas daging. Faktor – faktor seperti paska sebelum pemotongan (ante 

mortem) dan paska sesudah pemotongan (post mortem) dapat mempengaruhi kualitas 
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tekstur daging terutama tingkat keempukan. Menurut Soeparno (2005) dalam 

(Zulfahmi et al., 2013) menyatakan bahwa genetik, umur, manajemen, jenis kelamin 

dan stress merupakan faktor ante mortem sedangkan metode chilling, pemasakan / 

pengolahan serta penambahan bahan pengempuk merupakan faktor post mortem. 

Pemberian bahan tambahan serta melakukan metode marinasi dengan bahan marinade 

dapat mempengaruhi tekstur daging. 

 

2.3. Bakteri Pada Daging Itik 

 

Daging itik memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin serta mineral (Agriflo, 2012). Tingginya kandungan gizi pada 

daging itik menyebabkan daging itik mudah sekali terkontaminasi oleh berbagai jenis 

mikroorganisme. Salah satu mikroorganisme yang dapat menyebabkan kebusukan 

atau kerusakan pada daging adalah bakteri. Jenis bakteri yang umumnya tumbuh pada 

daging terbagi atas bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif. Bakteri Gram 

positif yang menyebabkan kerusakan pada daging adalah Clostridium, 

Corynobacterium, Mycobacterium, Bacillus, Lactobacillus, Staphylococcus dan 

Micrococus (Feiner, 2006). Bakteri Gram negatif yang menyebabkan kerusakan pada 

daging adalah Pseudomonas, Haemophilus, Escherichia, Salmonella, Shigella, 

Proteus, Achromobacter dan Flavobacter. Namun umumnya bakteri yang paling 

sering mencemari daging adalah Salmonella sp., E. Coli, Coliform, Staphylococcus 

sp., dan Pseudomonas (Kuntoro et al., 2013)  Bakteri coliform juga umum ditemui di 
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dalam daging, adanya bakteri coliform ini sebagai tanda keberadaan bakteri patogen 

dalam daging (Jasmadi et al., 2014). 

2.4. Marinasi 

 

Marinasi adalah proses perendaman daging di dalam bahan marinade, 

sebelum diolah lebih lanjut (Smith dan Young, 2007). Tujuan dari marinasi daging 

adalah untuk meningkatkan cita rasa, meningkatkan kelembutan daging, dan untuk 

meningkatkan masa simpan daging. Aspek penting dari marinasi adalah peningkatan 

hasil daging mentah yang dapat memberi manfaat bagi produsen maupun konsumen. 

Marinasi dapat dilakukan dengan beberapa metode yakni dengan perendaman, injeksi 

atau diguling – gulingkan (Alvarado dan Sams, 2003). 

Cairan berbumbu yang digunakan untuk bahan perendam daging disebut 

dengan marinade. Bahan marinade yang paling umum dan awal digunakan adalah 

larutan garam. Seiring perkembangannya bahan marinade tidak hanya larutan garam 

saja tetapi juga ada berbasis minyak, asam, rempah dan berbagai bahan lainnya. 

Bahan marinade berbasis minyak antara lain minyak zaitun, minyak almond dan 

sebagainya. Bahan marinade berbasis asam seperti cuka, jus lemon, wine dan lain 

sebagainya. 

Minyak sebagai bahan marinade berfungsi untuk mempertahankan air dan 

menjaga agar daging tetap juicy. Asam berfungsi untuk pengempuk karena mampu 

memotong serat protein daging. Gula, rempah dan garam didalam marinade berfungsi 

untuk membentuk flavor pada produk (Bjorkroth, 2005).  
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2.5. Kualitas Fisik, Kimiawi dan Mikrobiologis Daging 

 

 Berdasarkan kualitasnya daging terbagi atas fisik, kimiawi dan mikrobiologis. 

Daging dengan kualitas fisik, kimiawi dan mikrobiologis yang baik ditentukan oleh 

beberapa faktor. Kualitas fisik daging yang baik dapat dilihat dari keadaan kekerasan, 

susut masak, warna, derajat keasamaan (pH), daya ikat air dan aktivitas air (aw). 

Kualitas kimiawi daging yang baik dapat dilihat dari kandungan protein, lemak, nilai 

total asam pada daging serta nilai aktivitas air. Kualitas mikrobiologis secara umum 

dapat dilihat dari nilai total bakteri yang mencemari atau yang terdapat pada daging 

(Suryaningsih et al., 2012).  

 

2.5.1. Kualitas Fisik 

 

a) Kekerasan 

Tekstur pada daging merupakan hal yang sangat menentukan kualitas daging 

sekaligus mempengaruhi daya terima konsumen. Keempukan akan menurun dengan 

bertambahnya umur ternak. Bila ternak bertambah tua, akan terjadi perubahan 

struktur jaringan ikat sehingga menjadi keras. Semakin tua umur itik, diameter 

serabut ototnya semakin besar. Daging pada bagian tubuh yang lebih sering 

digunakan untuk bergerak akan lebih banyak mengandung jaringan ikat dibandingkan 

dengan daging yang kurang aktif, sehingga terasa lebih keras (Murtidjo, 2003). Selain 

itu, ukuran otot dipengaruhi oleh aktivitas sel. Otot yang berdiameter kecil akan 

menghasilkan daging dengan penampilan halus dan empuk. Sebaliknya, otot yang 
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semakin besar akan menghasilkan daging yang berpenampilan kasar dan liat 

(Matitaputty dan Suryana, 2010). 

 

b) Susut Masak 

 Susut masak adalah banyaknya berat yang hilang selama pemasakan (cooking 

loss). Semakin tinggi temperatur dan waktu pemasakan, maka semakin besar kadar 

cairan daging yang hilang sampai tingkat konstan (Soeparno, 2005). Susut masak 

dapat dipengaruhi oleh pH, panjang sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut 

otot, ukuran dan berat sampel daging (Bouton et al., 1971). 

 

c) Warna 

 Warna merupakan persepsi paling awal dan menjadi pertimbangan penting 

bagi konsumen. Ketika mempertimbangkan gambaran spesifik dari penampilan fisik 

daging, penelitian menunjukkan bahwa warna daging merupakan faktor kualitas yang 

lebih berpengaruh bagi pemilihan konsumen (Cross et al., 1988).  Konsumen 

mengkaitkan antara warna dan kesegaran daging. Warna daging segar adalah merah 

cerah dan penyimpangan dari warna ini menjadikan daging tersebut tidak diterima. 

Penentu utama warna daging adalah pigmen yang terdiri dari dua macam 

hemogblobin dan myoglobin (Komariah et al., 2008). 

 

 

 



12 
 

12 
 

d) Derajat Keasamaan (pH)   

Derajat keasamaan atau biasa dikenal dengan pH yakni nilai keasamaan suatu 

senyawa atau nilai hidrogen dari senyawa tersebut. Nilai pH digunakan untuk 

menunjukkan tingkat keasamaan suatu substansi. Nilai pH juga berpengaruh terhadap 

keempukan daging. Daging dengan nilai pH tinggi mempunyai keempukan yang 

lebih tinggi daripada daging dengan nilai  pH rendah (Bouton, 1971). Kealotan atau 

keempukan serabut otot pada kisaran pH 5,4 sampai 6,0. 

 

e) Daya Ikat Air 

 Daya ikat air atau water holding capacity adalah kemampuan daging untuk 

mengikat airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, 

misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan dan tekanan. Proses 

pembekuan juga dapat meningkatkan kerusakan protein daging sehingga daya ikat air 

terhadap protein daging akan semakin lemah, yang akan menyebabkan nilai daya ikat 

air menurun. Hal ini juga dapat terlihat dari banyaknya cairan (drip) pada saat daging 

beku tersebut di thawing. Semakin tinggi cairan yang keluar dari daging 

menunjukkan bahwa nilai daya ikat air oleh protein daging tersebut rendah 

(Soeparno, 1998). Penurunan nilai daya ikat juga akan meningkatkan nilai susut 

masak.  
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f) Aktivitas Air (aw) 

Aktivitas air atau water activity sangat penting dalam menentukan kerusakan 

pada bahan pangan karena meliputi banyaknya jumlah air bebas yang dapat 

digunakan oleh mikroorganisme untuk dapat berkembang (Winarno, 2002). 

Mikroorganisme terdiri dari bakteri, kapang, dan khamir dimana masing – masing 

mempunyai aw minimum untuk pertumbuhan yang baik, seperti bakteri aw : 0,90, 

khamir : 0,80 – 0,90, dan kapang aw : 0,6 – 0,7 sedangkan daging segar mempunyai 

aw sekitar 0,990 sehingga mudah sekali terjadi pembusukan karena pertumbuhan 

berbagai mikroorganisme (Afrila dan Jaya, 2012). Pengukuran aw dapat digunakan 

untuk memprediksi mikroorganisme mana yang akan tumbuh dan mana yang tidak 

dapat tumbuh. 

 

2.5.2. Kualitas Kimiawi 

 

a) Protein 

 

 Protein merupakan polipeptida kelompok makronutrien yang terdiri dari asam 

– asam amino yang mengandung unsur karbon (51-55%), hydrogen (6,5 – 7,3%) 

oksigen (21,5 – 23,5%) maupun nitrogen (15,5 – 18%) (Winarno, 2004). Klasifikasi 

protein terbagi menjadi 3 kelompok besar yaitu myofibril, stroma dan sarkoplasma 

yang memiliki perannya masing – masing. Daging itik memiliki protein berkisar 18,6 

– 20,1% dimana kadar tersebut tidak berbeda jauh dengan protein yang terkandung 

didalam daging ayam yang berkisar antara 21,4 – 22,6% (Kim et al., 2006). 
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b) Lemak 

 

 Lemak merupakan lipida yang dapat larut dalam pelarut non polar tetapi tidak 

larut dalam air dan berbentuk padat bila berada di suhu ruang. Bentuknya yang padat 

disebabkan oleh tingginya asam lemak jenuh yang tidak berikatan sehingga memiliki 

titik lebur yang lebih tinggi (Winarno, 2004). Kandungan lemak daging itik sebesar 

8,2% dimana kandungan tersebut dua kali lipat lebih besar bila dibandingkan lemak 

yang terdapat pada daging ayam yang hanya sebesar 4,8% (Kim et al., 2006). 

c) Total Asam 

 

 Total asam merupakan nilai yang diperoleh dari pengukuran total asam 

tertitrasi. Nilai total asam merupakan penentuan konsentrasi total asam yang 

terkandung dalam suatu bahan pangan. Total asam tertitrasi merupakan penduga 

pengaruh keasaman terhadap rasa dan aroma yang lebih baik dibandingkan dengan 

pH (Sadler dan Murphy, 1998). Nilai total asam tertitrasi meliputi pengukuran total 

asam yang terdisosiasi dan tidak terdisosiasi, sedangkan pH hanya mengukur total 

asam dalam kondisi terdisosiasi (Harris, 2000). 

 

2.5.3. Kualitas Mikrobiologis 

 

a) Total Bakteri 

 

Nilai total bakteri dalam suatu bahan pangan menunjukkan tingkat cemaran 

bakteri dalam mengkontaminasi bahan pangan. Semakin tinggi nilai total bakteri 
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dalam suatu bahan pangan menunjukkan bahwa bahan pangan tersebut tidak layak 

untuk dikonsumsi. Kontaminasi bakteri yang tinggi dapat menyebabkan suatu 

penyakit apabila mengkontaminasi dalam tubuh. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa jauh bahan pangan terkontaminasi oleh bakteri yang dapat 

mempengaruhi terhadap kualiatas fisik dan kimiawi dari bahan pangan itu sendiri. 

Kandungan mikroba dalam suatu bahan pangan dapat menentukan tingkat 

kerusakannya, serta dapat ditentukan tingkat kelayakan dalam mengonsumsinya 

(Dwidjoseputro, 2005).  

Salah satu jenis pengujian uji bakteri adalah dengan melakukan metode Total 

Plate Count  (TPC) (Pelczar et al., 1986). Prinsip metode Total Plate Count (TPC) 

adalah bila sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada medium, maka mikroba 

tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang akan dilihat langsung 

dan kemudian dihitung tanpa menggunakan mikroskop. Metode hitung cawan 

dibedakan dengan dua cara, yakni metode tuang (pour plate) dan metode permukaan 

(surface atau spread plate).  

 

  


