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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perendaman daging 

kambing kedalam ekstrak daun kari terhadap daya simpan daging yang dilihat dari 

uji mikrobiologinya. Penelitian ini menggunakan empat ekor ternak kambing 

betina dewasa yang tidak bunting berumur 2,5 – 3,5 tahun. Materi yang digunakan 

adalah otot Biceps femoris (otot paha bagian kaki belakang). Rancangan yang 

digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 4 

ulangan (kelompok). Peubah yang diamati adalah Nilai pH Daging, Uji Total 

Plate Count (TPC), Uji Eber, Warna Daging dan Bau Daging. Analisis data 

menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA), Hasil analisis yang berpengaruh 

nyata dilanjutkan dengan Uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap TPC daging dan Uji Eber, pada 

warna dan bau terjadi perbedaan antar perlakuan. Namun  perlakuan tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai pH daging. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pengujian ekstrak daun kari  sebagai bahan pengawet daging 

dapat menghambat pembusukan pada suhu ruang selama 24 jam. 

Kata kunci : Ekstrak daun kari, Daging, Kambing kacang, Mikrobiologi. 

.  

        PENDAHULUAN 
Daging merupakan jaringan 

dari hewan dan dapat diolah sehingga 

dapat dikonsumsi, tanpa menganggu 

kesehatan tubuh. Kebanyakan daging 

ternak yang dijumpai untuk digunakan 

sebagai bahan makanan yaitu daging 

kambing. Daging memiliki kandungan 

gizi yang sangat lengkap. Selain 

protein yang tinggi, daging memiliki 

banyak nutrisi yang baik bagi 

kesehatan karena adanya asam amino 

esensial yang lengkap dan seimbang. 

Tingginya permintaan akan sumber 

protein hewani yang sehat dan bergizi 

serta mempunyai kualitas dan kuantitas 

yang mencukupi, memaksa industri 

peternakan Indonesia untuk 

meningkatkan produksinya. 

Penanganan daging kambing yang 

dijual di pasar tradisional yang hanya 

digantung pada suhu kamar, 

menyebabkan daging mudah 

terkontaminasi oleh mikroorganisme 

pembusuk dan menurunkan kualitas 

daging kambing karena proses 

mikrobiologis, kimia, dan fisik. 

Pembusukan daging meliputi 

perubahan substrat pada daging yang 

disimpan (Lawrie, 1995). Peningkatan 

jumlah organisme pada proses 

pembusukan diikuti  dengan kerusakan 

fisik daging, oksidasi, perubahan 

warna, perubahan pH, dan perubahan 

bau yang menjadikan makanan tidak 

layak untuk dikonsumsi. Penggunaan 

bahan pengawet dan antioksidan 

sintetis pada bahan panan saat ini tidak 

direkomendasikan oleh kementerian 
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kesehatan karena diduga dapat menyebabkan penyakit kanker. 

Indonesia kaya akan aneka ragam 

jenis tanaman, baik sebagai sumber 

obat, tanaman pelindung atau bahan 

pangan. Dari berbagai jenis tanaman 

tersebut, terdapat beberapa tanaman 

yang memiliki sifat antioksidan dan 

antibakteri. Di antara jenis tanaman 

yang diketahui memiliki kandungan 

tersebut ialah daun kari (Murraya 

koenigii). Daun kari banyak ditemukan 

di provinsi Nanggero Aceh Darusallam 

(NAD), dan dimanfaatkan secara luas 

oleh masyarakat sebagai rempah 

penyedap masakan. Das dkk., (2011) 

menyatakan dari beberapa studi bahwa 

karbazol alkaloid yang dimiliki oleh 

daun kari memiliki aktivitas biologis 

sebagai anti kanker, dan memiliki 

aktivitas antimikroba, serta jamur. 

Dalam daun kari terkandung senyawa 

fitokimia yakni minyak atsiri, alkoloid, 

saponin, tanin dan 

flavonoid.(Robinson, 1995).  

Kontaminasi permukaan daging 

atau karkas dapat terjadi saat 

penyemblihan ternak hingga daging 

siap dikonsumsi. Kerusakan pada 

daging juga dapat disebabkan karena 

adanya benturan fisik, perubahan kimia 

dan aktivitas mikroba. Untuk 

mempertahankan kualitas daging 

dilakukan proses pengawetan dengan 

pemanfaatan tanaman herbal. Salah 

satu tanaman yang berkhasiat dan 

dikenal masyarakat adalah daun kari 

(Murraya koenigii) yang mengandung 

senyawa antimikroba atau antibakteri. 

Namun informasi tentang penggunaan 

tanaman kari sebagai bahan 

antimikroba untuk daging belum 

dijumpai. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan 

mulai dari tanggal 13 Februari 2017 

sampai dengan tanggal 13 Maret 2017. 

Pengambilan sampel daging penelitian 

dilakukan di Tempat Potong Hewan 

(TPH) Mat Beken Kota Jambi, dan 

penelitian ini dilakukan  di 

Laboratorium Terpadu Universitas 

Jambi. 

Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

daging yang berasal dari ternak 

kambing betina yang tidak bunting. 

Otot yang digunakan adalah otot 

bagian kaki belakang (Biceps femoris) 

yang dipotong di Rumah Potong 

Hewan (TPH) Mat Beken Kota Jambi 

dan daun kari yang diperoleh dari 

tanaman masyarakat. Alat dan bahan 

yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pengukuran pH : pH meter dan 

gelas ukur 50 mL. Uji Total plate 

count (TPC):  pipet 1 ml, cawan petri, 

inkubator, tabung reaksi, rak tabung 

reaksi, vortex, timbangan analitik, labu 

elemeyer, autoclave. Uji Eber: kawat 

steril, timbangan analitik, stopwatch, 

tabung reaksi dan rak tabung reaksi. 

Warna: Meat Colour Scale. Bahan 

yang digunakan yaitu : aquades, 

larutan eber, pepton, dan media NA.

Metode Penelitian 

Pembuatan ekstrak daun kari 

dilakuakan dengan cara memilih daun 

kari segar yang berwarna hijau tua, 

sebanyak 600 gram, daun kari dicuci 

terlebih dahulu kemudian ditambahkan 

600 ml Aquadest dengan perbandingan  

 

1:1. Bahan tersebut kemudian 

dihancurkan dengan menggunakan 

blender sampai halus, setelah itu 

disaring menggunakan saringan dan 

hasil saringan dianggab 

berkonsenterasi 100%. Filtrat yang 

diperoleh diencerkan menjadi 25%, 

50%, dan 75%. 
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Setelah ekstrak daun kari 

didapat sesuai dengan konsentrasi yang 

diinginkan, maka daging disiapkan, 

untuk masing-masing perlakuan 

sebanyak 50 gram, kemudian daging 

direndam dalam larutan ekstrak selama 

30 menit, kemudian sampel ditiriskan 

dan disimpan pada suhu kamar selama 

24 jam. 

Rancangan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4 

kelompok (ulangan). Masing-masing 

perlakuan perendaman adalah sebagai 

berikut: 

P0  = Otot biceps femoris  tanpa 

ekstrak daun kari 0 % 

P1   = Otot biceps femoris  dengan 

ekstrak daun kari 25 % 

P2   = Otot biceps femoris  dengan 

ekstrak daun kari 50 % 

P3   = Otot biceps femoris  dengan 

ekstrak daun kari 75 % 

 Peubah yang diamati adalah 

pH, TPC, Uji Eber, warna dan bau. 

Analisis data menggunakan analisis 

sidik ragam (ANOVA), apabila hasil 

analisis yang diperoleh berpengaruh 

nyata, maka dilanjutkan dengan uji 

duncan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pengaruh pemberian 

ekstrak daun kari (Murraya koenigii) 

yang dilihat dari uji mikrobiologi 

terhadap nilai pH, Total Plate Count 

(TPC), dan Uji Eber daging kambing 

Kacang terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rataan hasil penelitian 

penggunaan Ekstrak Daun Kari yang 

dilihat dari Uji Mikrobiologi terhadap 

nilai pH, Total Plate Count (TPC), 

dan Uji Eber daging kambing Kacang. 

Keterangan : Superskrip yang 

berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan    berbeda nyata 

(p<0,05). 

Nilai pH Daging 

Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap nilai pH 

daging segar dan nilai pH sesudah 

perlakuan. Nilai pH tertinggi berada 

dalam perlakuan P0 (5,53) sedangkan 

nilai pH terendah ditunjukkan pada 

perlakuan P3 (5,43). Nilai pH daging 

pada penelitian ini berkisar antara 

5,43-5,53 dan masih dalam kisaran 

nilai pH ultimat daging. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Soeparno (2005), 

nilai pH ultimat daging normal adalah 

antara 5,4-5,8. Kandungan antioksidan 

dan antibakteri  pada daun kari belum 

berpengaruh terhadap nilai pH daging. 

Nilai pH daging lebih dipengaruhi oleh 

kandungan asam laktat yang tertimbun 

di dalam otot, yang selanjutnya 

ditentukan oleh kandungan glikogen 

dan penanganan sebelum 

penyemblihan. Penanganan ternak 

sebelum penyemblihan di RPH sama, 

sehingga menyebabkan nilai pH akhir 

juga tidak jauh berbeda. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Kusumaningrum et 

al., (2013) yaitu Penurunan pH juga 

dapat diakibatkan proses biokimiawi 

dalam jaringan otot yang telah 

dipotong. Penurunan nilai pH daging 

juga disebabkan akibat adanya 

perlakuan perendaman menggunakan 

ekstrak daun kari yang memiliki rataan 

nilai pH asam yaitu 5,14 sehingga 

dengan perendaman ekstrak daun kari 

selama 24 jam pH menjadi turun.  

 

Perlakuan 

 

pH 

TPC 

(cfu/gr) 

Uji Eber 

(detik) 

P0 

P1 

P2 

P3 

5,53
tn

±0,33 

5,47
tn

±0,24 

5,44
tn

±0,27 

5,43
tn

±0,14 

154×10
6a

±34,10 

89×10
6b

±5,29 

81×10
6bc

±9,31 

66×10
6c

±8,64 

2,80
a
±0,24 

2,95
a
±0,34 

4,53
b
±0,51 

4,97
b
±1,19 
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Total Koloni Bakteri (TPC) 

Pada analisis ragam 

menunjukkan bahwa perendaman 

daging kambing Kacang ke dalam 

larutan ekstrak daun kari menunjukkan 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

total plate count (TPC). Hal ini 

membuktikan bahwa zat aktif dalam 

daun kari seperti tannin, saponin, 

flavonoid,  dan minyak atsiri mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri 

dalam daging kambing. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa jumlah bakteri 

yang terdapat pada daging masih 

bervariasi namun pada perlakuan yang 

direndam dalam ekstrak daun kari 

dengan kadar  50% (P2) dan 75% (P3) 

menunjukkan mempunyai kadar 

bakteri yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan tanpa 

perendaman (P0). Hal ini dikarenakan 

daun kari memiliki sifat antijamur 

dapat menghambat bakteri patogen. 

De-Fatima et al., (2006) 

mengungkapkan hasil pengamatannya 

secara in vitro terhadap ekstrak daun 

kari, baik digunakan dalam perawatan 

kesehatan karena bersifat antibiotik 

serta zat aktif yang dimiliki oleh daun 

kari memiliki aktivitas biologis sebagai 

antikanker, atimikroba, antijamur dan 

memiliki aktivitas hipoglikemik tanpa 

efek samping. 

UJI EBER 

Dari hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perendaman 

daging kambing Kacang dengan 

larutan  ekstrak daun kari berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap uji eber. Hasil 

ini sejalan dengan nilai uji Total Plate 

Count (TPC) yang juga berpengaruh 

nyata. Hal ini karena pegaruh 

kandungan saponin, flavonoida, dan 

tannin pada ekstrak daun kari telah 

bereaksi dengan daging dan 

menghambat mikroba (Simanjuntak, 

2008). Zat aktif tersebut membutuhkan 

waktu untuk penetrasi ke serat daging, 

ini ditunjukkan dengan waktu yang 

semakin meningkat. Pada hasil 

penelitian terlihat adanya penurunan 

bakteri pada daging yang direndam 

dalam larutan ekstrak daun kari 

dibandingkan dengan tanpa 

perendaman. Hal ini menunjukkan 

bahwa P0 mempunyai waktu yang 

paling cepat mengeluarkan uap 

dibandingkan dengan perlakuan yang 

lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

dari Prawesthrini dkk. (2009) yang 

menyatakan bahwa, gas NH3 yang 

dihasilkan dari daging akibat 

perombakan bakteri akan bereaksi 

dengan larutan Eber sehingga 

menghasilkan uap NH4Cl. Semakin 

cepat uap NH4Cl muncul menandakan 

jumlah cemaran mikroba pada daging 

semakin banyak sehingga 

mengakibatkan proses pembusukan 

pada daging semakin cepat. 

Tabel 2. Skor dan deskrpsi warna 

penggunaan ekstrak daun kari terhadap 

warna  dan bau kambing kacang.

WARNA 

Pada hasil yang didapat dilihat 

adanya peningkatan skor warna daging 

kambing yang diberi ekstrak daun kari. 

Ini diduga kandungan zat aktif daun 

kari seperti flavanoid  dapat 

mempengaruhi warna pada daging 

kambing. Zat aktif flavanoid bereaksi 

dengan zat warna yang ada  dalam 

daging seperti mioglobin dan 

hemoglobin, akibatnya terjadi 

perubahan warna pada daging 

kambing, dari warna gelap menjadi 

Perlakuan 
Warna Bau 

Skor Deskripsi Warna Skor Deskripsi Warna 

P0 3 Merah Terang 1 Bau Khas Daging 

P1 9 Merah Gelap 2 Agak Berbau Kari 

P2 9 Merah Gelap 3 Berbau Kari 

P3 7 Merah Kegelapan 4 Berbau Ari Kuat 



5 
 

warna merah kegelapan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Soeparno (2005), 

menjelaskan bahwa warna daging 

dipengaruhi oleh pigmen. Pigmen 

daging ini terdiri dari dua protein yaitu 

myoglobin  pigmen otot dan 

haegmoglobin pigmen darah. 

Konsenterasi myoglobin dalam otot 

akan menyebabkan macam otot merah 

atau putih. Hal ini disebabkan karna 

adanya faktor-faktor yang menjadi 

penentu utama warna daging adalah 

konsenterasi pigmen daging mioglobin 

oleh pakan, spesies, bangsa, umur, 

jenis kelamin, stress, pH, dan oksigen. 

                           BAU 

Berdasarkan uji organoleptik 

yang dilakukan panelis menggunakan 

skoring bau, bahwa bau daging 

kambing semua perlakuan itu berbeda. 

Daging kambing yang diberi ekstrak 

daun kari dengan daging tanpa ekstrak 

daun kari tidak tercium busuk dan 

beraroma khas daging. Hal ini berarti 

bahwa senyawa ekstrak daun kari 

seperti saponin, flavonoid, dan tannin 

dapat memberi pengaruh terhadap  bau 

daging kambing dengan menghambat 

pertumbuhan bakteri pembusuk yang 

menyebabkan berubahnya aroma 

daging. Menurut Robinson (1995) 

bahwa, flavonoid berfungsi sebagai 

antibakteri, antioksidan, dan jika 

diberikan pada kulit dapat menghambat 

pendarahan, sedangkan saponin 

memiliki kemampuan sebagai 

pembersih dan antiseptik yang 

berfungsi membunuh atau mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme, tannin 

juga berfungsi sebagai antimikroba. 

Sifat biologis dari senyawa saponin 

mempunyai kemampuan 

menghemolisis sel darah merah  dan 

aktivitas menghambat bakteri patogen 

seperti Staphylococcus aureus, 

Salmonella typhimurium dan 

Escherichia coli (Hasan et al, 2010). 

Sehingga daging yang diberi ekstrak 

daun kari kebusukan nya dapat 

diperlambat. Pada penelitian Saidah 

dkk (2011) bahwa, daging mudah 

sekali mengalami kerusakan oleh 

mikroba. Kerusakan daging ditandai 

oleh adanya perubahan bau dan 

timbulnya lendir, kerusakan oleh 

mikroba pada daging terutama 

disebabkan oleh pertumbuhan bakteri 

pembusuk. 

 

      KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa  penggunaan 

ekstrak daun kari (Murraya koenigii), 

dapat mempertahankan kualitas daging 

kambing yang disimpan pada suhu 

ruang selama 24, hal ini ditunjukan 

terbaik pada perlakuan perendaman 

daging menggunakan konsentrasi 50% 

dan 75% dengan menunjukkan nilai 

TPC yang paling kecil dan Uji Eber 

paling besar. Pada warna dan bau  

 

terjadi perbedaan antar perlakuan. 

Namun  perlakuan tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap nilai pH 

daging. 

Saran 

Penelitian ini dapat di 

kembangkan dengan menggunakan 

metode ekstraksi dan konsentrasi yang 

berbeda untuk mengetahui kandungan 

zat aktif pada daun kari sebagai bahan 

pengawet daging kambing. 
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