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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bahan Makanan Yang Akan Dikaji 

1. Tahu 

Tahu adalah gumpalan protein kedelai yang diperoleh dari hasil 

penyaringan kedelai yang telah digiling dengan penambahan air. 

Penggumpalan kedelai dilakukan dengan cara penambahan biang atau 

garam-garam kalsium, misalnya kalsium sulfat yang dikenal dengan nama 

batu tahu, batu coko atau sioko (Sarwono dan Saragih, 2003). 

Tahu mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan sumber 

protein nabati lainnya. Tahu mengandung air 86%, protein 8% sampai 

12%, 4,6% lemak dan 1,6% karbohidrat, juga mengandung berbagai 

mineral seperti kalsium, zat besi, fosfat, kalium, natrium; serta vitamin 

seperti kolin, vitamin B dan vitamin E. Kandungan asam lemak jenuhnya 

rendah dan bebas kolesterol (Koswara, 2009), maka tahu mudah 

mengalami pembusukan oleh bakteri pembusuk (Sardjono dan Kasmidjo, 

1992; Rahayu, 1992). 

Kerusakan mikrobiologis pada tahu tergantung dari beberapa 

faktor, diantaranya yaitu pertama karena adanya bakteri yang tahan panas 

seperti golongan pembentuk spora dan termodurik, yang kedua karena 

adanya bakteri kontaminan yang mengkontaminasi tahu selama proses 

pembuatan sampai tahu siap untuk dikonsumsi, yang ketiga dikarenakan 

suhu penyimpanan, dan yang keempat karena adanya enzim tahan panas 

yang dihasilkan oleh golongan bakteri tertentu (Shurtleff dan Aoyagi, 

1979). Menurut SNI 01-3142-1998 tentang syarat mutu bahan makanan 

menyebutkan bahwa syarat mutu tahu yang baik adalah bahwa tahu tidak 

mengandung E. coli lebih dari 10APM
1
/g dan sama sekali tidak terdapat 

Salmonella sp. 
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2. Daging Ayam 

Daging ayam merupakan salah satu bahan pangan yang bernilai 

gizi tinggi, karena mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan 

zat lainnya yang berguna bagi tubuh. Daging ayam memiliki rasa yang 

lezat dan harganya juga relatif murah, sehingga banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat (Buckle et al., 2009). Daging ayam postmortem adalah istilah 

untuk daging ayam mentah pasca pemotongan di rumah pemotongan ayam 

(RPA), dan sudah melalui pemeriksaan kesehatan. Berbeda dengan sistem 

pemasaran di pasar swalayan atau modern, daging ayam yang dijual di 

pasar tradisional umumnya belum mengacu standar SNI, didistribusikan 

secara terbuka atau tanpa kemasan, dan tidak dilengkapi fasilitas 

pendingin, sehingga cepat mengalami kerusakan dan penurunan kualitas 

(Abubakar, 2008). 

Menurut SNI 3924-2009, tentang syarat mutu mikrobiologis 

daging ayam menyebutkan bahwa daging ayam yang baik tidak 

mengandung Total Plate Count lebih dari 1x10
6 

cfu/g, Coliform lebih dari 

1x10
2 

cfu/g, S.aureus lebih dari 1x10
2 

cfu/g, E. coli lebih dari 1x10
1 

cfu/g, 

serta sama sekali tidak terdapat Salmonella sp dan Campylobacter sp per 

25 g. Daging memiliki kandungan gizi yang tinggi, lengkap, dan 

seimbang. Namun, kandungan gizi yang tinggi pada daging merupakan 

media yang baik bagi pertumbuhan mikroba, sehingga daging merupakan 

salah satu bahan pangan yang mudah rusak. Kerusakan pada daging dapat 

disebabkan karena adanya benturan fisik, perubahan kimia, dan aktivitas 

mikroba (Soeparno, 2005). Kerusakan pada daging dapat ditandai dengan 

adanya perubahan fisik, kimiawi, dan aroma, tekstur menjadi lunak, aroma 

menjadi bau busuk, berair dan lain-lain. Mutu dari daging (Purba et al., 

2005), ditentukan oleh: 

a. Kelezatan bahan (palatability) yang terdiri dari keempukan 

(tenderness), berair (juiceness), warna, aroma dan flavor. 

b. Sifat fisis bahan yang terdiri dari kekenyalan (resilience), kekukuhan 

(firmness), pengikatan (binding) dan kekerasan (grainness). 
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c. Kandungan nutrisinya, air, protein, lemak, dan mineral serta vitamin. 

d. Kandungan mikroba. 

Perubahan kualitas daging ayam segar pada temperatur ruang, 

terutama disebabkan aktivitas mikrobiologi serta kerusakan oksidatif 

akibat terpapar udara dan cahaya, dan hal ini menyebabkan masa 

simpannya  menjadi pendek. Penurunan kualitas daging akibat kerusakan 

oksidatif dapat dipercepat oleh faktor cahaya, suhu, kelembaban, dan 

lipoksidase; tetapi dengan adanya antioksidan dapat menghambat proses 

oksidasi tersebut (Yuanita, 2006). 

Pertumbuhan bakteri dalam daging segar dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain suhu, waktu, tersedianya oksigen, dan kadar air 

daging. Karkas ayam sesaat setelah dipotong mula-mula mengandung 

jumlah bakteri antara 600-8.100 unit koloni/cm
2
pada permukaan kulitnya. 

Setelah mengalami berbagai proses jumlahnya dapat meningkat menjadi 

11.000–93.000 unit koloni/cm
2 
(Buckle et al., 2009). 

 

B. Bahan Pengawet Makanan 

Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan 

yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau 

memperlambat proses fermentasi, pengasaman atau penguraian yang 

disebabkan oleh mikroba. Tetapi tidak jarang produsen pangan 

menggunkannya pada makanan yang relatif awet dengan tujuan untuk 

memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur (Effendi, 2009). 

Beberapa bahan pengawet yang umum digunakan dan jenis makanan 

serta batas penggunaannya pada makanan diantaranya adalah senyawa organik 

seperti asam benzoat, asam sorbit, asam propionat, asam asetat, epoksida dan 

senyawa anorganik seperti garam nitrat dan nitrit dan lain- lain (Effendi, 

2009). 

1. Asam benzoat dan Natrium benzoat dapat digunakan untuk mengawetkan 

minuman ringan dan kecap dengan dosis 600 mg/kg, serta sari buah, saus 

tomat, saus sambal, jem dan jeli, manisan, agar, dan makanan lain dengan 
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dosis 1 g/kg dan acar ketimun dalam botol dan saos. Apabila penggunaan 

dosisnya tidak sesuai peraturan yang berlaku mempunyai efek ke manusia, 

antara lain dapat menyebabkan penyakit saraf, dan reaksi alergi pada 

manusia. 

2. Asam propionat dan propionat dalam bentuk garam, yaitu garam kalium 

atau natrium propionat, digunakan untuk bahan pengawet roti dengan 

dosis 2 g/kg dan keju olahan dengan dosis 3 g/kg. 

3. Sorbit baik dalam bentuk garam kalium atau kalsium sorbit, dapat 

digunakan sebagai bahan pengawet untuk margarin, pekatan sari buah, dan 

keju dengan dosis 1 g/kg. 

4. Nitrit dalam bentuk senyawa Natrium atau Kalium nitrit dan nitrat dalam 

bentuk senyawa kalium atau natrium nitrat, digunakan sebagai bahan 

pengawet untuk daging olahan atau yang diawetkan seperti sosis dengan 

dosis sebanyak 125 mg nitrit/kg atau 500 mg nitrat/kg, corned dalam 

kaleng dengan dosis 50 mg nitrit/kg, atau keju dengan dosis 50 mg 

nitrat/kg, apabila pemakaiannya berlebihan akan menyebabkan 

methemoglobinemia, khususnya pada bayi, dapat membentuk nitrosamin 

yang bersifat karsinogenik, dan reaksi alergi pada manusia. 

5. Sulfit baik dalam bentuk garam kalium atau natrium bisulfit atau 

metabisulfit, dapat digunakan sebagai bahan pengawet untuk potongan 

kentang goring dengan dosis 50 mg/kg, udang beku dengan dosis 100 

mg/kg, dan pekatan sari nanas dengsn dosis 500 mg/kg. Apabila 

penggunaan dosisnya berlebihan akan mengganggu saluran pernafasan 

manusia khususnya penderita asma, dapat mengakibatkan kematian, dan 

kemungkinan mengganggu metabolisme vitamin B dan vitamin A. 

6. Butil Hidroksi Toluen (BHT) mempunyai efek kegagalan reproduksi, 

perubahan sel darah, tumor pada saluran pernafasan, perut dan indung 

telur, khususnya dalam hubungannya dengan nitrosamin, mungkin 

menimbulkan toksik pada manusia pada penyimpanan jangka panjang 

dalam jaringan lemak dan reaksi alergi pada manusia. 

7. Butil Hidroksi Anisol (BHA) dapat menyebabkan kanker terhadap tikus. 
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Pengawetan dengan menggunakan bahan pengawet, secara garis besar 

zat pengawet dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama GRAS (Generally 

Recognized as Safe) yang biasanya bersifat alami, sehingga aman dan tidak 

menimbulkan efek racun pada tubuh. Kedua, pengawet yang di tentukan 

pemakaiannya oleh ADI ( Acceptable Daily Intake), yang disesuaikan dengan 

batas penggunaan hariannya untuk kesehatan konsumen. Yang ketiga, zat 

pengawet yang tidak layak dikonsumsi sama sekali, seperti formalin dan 

boraks (Effendi, 2009). Bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan 

dalam makanan sesuai PerMenKes No 1168/MenKes/Per/X/1999 yaitu asam 

borat dan senyawanya, termasuk natrium tetra borat (boraks), asam salisilat 

dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulkin, kalium klorat, kloramfenikol, 

minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, formalin (formaldehid), dan 

kalium bromat. 

 

C. Jahe 

1. Sistematika Jahe 

Sistematika tanaman jahe (Depkes RI, 2001), sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Bangsa  : Zingiberales 

Suku  : Zingiberaceae 

Marga  : Zingiber 

Jenis  : Zingiber officinale Roscoe 

2. Nama Lain Jahe 

Indonesia: Jahe, Sumatera: Jahi, Jawa: Jae, Kalimantan: Halia, 

Sulawesi: Pese dan Maluku: Sehi (Depkes RI, 1985). 

3. Morfologi Jahe 

Tanaman jahe termasuk tanaman herba semusim.Buah jahe 

berbentuk kotak, bulat panjang, dan berwarna coklat (Prasetyono dan 
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Sunar, 2012). Tanaman berupa semak dengan tinggi lebih kurang 1,5 m, 

berbatang tegak. Daun berbentuk lanset, panjang mencapai 30 cm, 

memiliki pelepah yang memeluk batang dan lidah diantara batas pelepah 

dan helaian daun. Bunga zygomorph berkelamin dua. Kelopak berbentuk 

tabung, dengan ujung bertaju, kerap kali terbelah serupa pelepah. Rimpang 

agak pipih, bau harum, rasa agak pedas, bagian ujung bercabang, cabang 

pendek pipih, bentuk bulat telur terbalik, pada setiap ujung cabang 

terdapat parut melekuk ke dalam. Potongan bagian luar berwarna cokelat 

kekuningan, beralur memanjang, kadang ada serat bebas (Endang et al., 

2011). 

4. Kandungan Kimia Jahe 

Minyak atsiri 0,25-3,3%, kandungan monoterpen utama adalah 

sitral a dan sitral b, serta seskuiterpen (30-70%), utamanya adalah beta-

seskuifelandren, beta-bisabolen, ar-kurkumen, dan alfa-zingiberen, rasa 

pedas terutama berasal dari gingerol, shogaol, dan turunan keton fenolat 

(Endang et al., 2011). Menurut Prasetyono (2012), tanaman jahe 

mengandung filandrena. 

5. Khasiat Farmakologi Jahe 

Pemberian serbuk jahe 940 mg lebih efektif dari dimenhidrinat 10 

mg untuk mencegah gejala motion sickness pada saluran pencernaan. Uji 

klinik menunjukan bahwa pemberian jahe lebih baik dari plasebo untuk 

menurunkan kejadian muntah dan keringat dingin 4 jam setelah pemberian 

pada mabuk laut.Studi klinik dengan pemberian 4 kali 250 mg jahe efektif 

mengobati hiperemesis gravidarum. Efek jahe juga dilaporkan sama 

baiknya dengan metoklopramid, sifat antiemetik ini diakibatkan adanya 

kerja sinergis dari zingeron, shogaol, gingerol, dan galanolakton. Studi 

klinik menunjukan bahwa sebuk jahe dengan dosis 90 mg lebih efektif 

dibandingkan dimenhidrinat (100 mg) untuk menekan gejala kinetosis 

(mabuk perjalanan). Percobaan invitro menunjukan antiserotoninergik dan 

antagonis reseptor 5-HT3 yang berperan pada nausea dan vomitus pasca 

bedah. Ekstrak jahe in vitro menghambat pertumbuhan Helicobacter 
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pylori. Golongan senyawa gingerol dan sogaol bersifat antioksidan dan 

memiliki aktivitas penghilang radikal bebas (Endang et al., 2011). 

 

D. Infusa 

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk 

menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dar bahan-bahan nabati 

(Depkes RI, 1986). Infusa dibuat dengan cara pertama yaitu membasahi bahan 

bakunya, biasanya dengan air 2 kali bobot bahan, untuk bunga 4 kali bobot 

bahan dan untuk karagen 10 kali bobot bahan. Lalu selanjutnya bahan baku 

ditambah dengan air dan dipanaskan selama 15 menit pada suhu 90⁰C-98⁰C. 

Umumnya untuk 100 bagian sari di perlukan 10 bagian bahan. Pada simplisia 

tertentu tidak diambil 10 bagian. Hal ini disebabkan karena kandungan 

simplisia kelarutannya terbatas, misalnya kulit kina digunakan 6 bagian, 

disesuaiakan dengan cara penggunaannya dalam pengobatan. Misalnya daun 

kumis kucing, sekali minum infusa 100 cc, karena itu diambil ½ bagian, 

berlendir (misalnya karagen digunakan 1½ bagian), daya kerjanya keras 

(misalnya digitalis digunakan ½ bagian). Kemudian untuk memindahkan 

penyarian kadang-kadang perlu ditambahkan bahan kimia misalnya: asam 

sitrat untuk infusa kina, dan kalium atau natrium karbonat untuk infusa 

kelembak. Selanjutnya langkah terakhir adalah penyarian dilakukan pada saat 

cairan masih panas, kecuali bahan yang mengandung bahan yang mudah 

menguap (Depkes RI, 1986). 
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