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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan konsumsi daging ayam dan tahu serta keinginan 

pemerintah untuk meningkatkan konsumsi protein hewani dan nabati perlu 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini ditunjukkan dengan 

besarnya animo masyarakat untuk membeli produk olahan daging ayam dan 

tahu. Masyarakat kini sudah menyadari pentingnya mengkonsumsi sumber 

protein sehari-hari. Peningkatan animo masyarakat tersebut diikuti pula oleh 

kesadaran masyarakat untuk mendapatkan daging ayam dan tahu dengan mutu 

yang baik di antaranya memiliki penampakan, warna, aroma, rasa, serta 

kandungan protein yang tinggi. Padahal daging ayam dan tahu merupakan 

bahan pangan yang sangat mudah rusak bila tidak ditangani secara baik dan 

benar. Daging ayam memiliki kandungan gizi yang tinggi, lengkap, dan 

seimbang. Komposisi kimia daging ayam terdiri dari protein 18,6%, lemak 

15,06%, air 65,95%, dan abu 0,79% (Stadelman et al., 1988). Sedangkan 

komposisi kimia dalam tahu terdiri dari protein 7,8%, dengan kadar air yang 

sangat tinggi yaitu mencapai 84,8%. 

Kandungan gizi dari daging ayam dan tahu terutama kadar protein dan 

kadar air yang sangat tinggi merupakan media yang baik untuk pertumbuhan 

bakteri yang menyebabkan bahan pangan tersebut akan semakin mudah 

mengalami kerusakan, baik sebagai akibat aktivitas biologis internal maupun 

masuknya bakteri perusak. Oleh karena itu, diperlukan usaha pengawetan agar 

daging ayam dan tahu dapat diterima masyarakat dalam keadaan masih layak 

dikonsumsi (Florensia et al., 2012). 

Usaha pengawetan yang dilakukan sebenarnya cukup beragam mulai 

dari penggunaan suhu rendah sampai dengan radiasi, tetapi penggunaan 

formalin untuk mengawetkan makanan saat ini marak diperbicangkan. 

Penelitian di lapangan yang dilakukan oleh Sinaga (2009) membuktikan 

bahwa formalin banyak digunakan untuk mengawetkan bahan pangan. 
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Pemakaian formalin dalam makanan sangat tidak dianjurkan karena 

formalin bersifat racun bagi tubuh. Tingginya kandungan formalin dalam 

tubuh akan menyebabkan iritasi lambung, alergi bersifat mutagen, 

menyebabkan muntah, diare, dan kencing bercampur darah. Apabila terhirup 

akan merangsang terjadinya iritasi hidung, tenggorokan dan mata. Dengan 

bahaya penggunaan formalin tersebut, maka perlu usaha untuk menemukan 

pengawet dari bahan alami yang aman untuk kesehatan. Selain aman untuk 

kesehatan, limbah pengawet alami juga ramah terhadap lingkungan. Purwani 

(2009) melaporkan bahwa rempah-rempah dan bumbu asli Indonesia banyak 

mengandung zat aktif antibakteri yang berpotensi dijadikan sebagai bahan 

pengawet alami. 

Salah satu tanaman jenis rempah-rempah adalah lengkuas (Alpinia 

galanga (L.) Willd.). Tanaman lengkuas merupakan tanaman rempah 

berbentuk rimpang. Lengkuas merupakan salah satu tanaman yang diketahui 

dapat digunakan sebagai agen antibakteri. Telah dilakukan kajian mengenai 

aktivitas antibakteri dari lengkuas terhadap bakteri perusak pangan oleh 

Rahayu (1999) dan dilakukan pula uji mikrobiologi oleh Ogonoki (2009) 

membuktikan bahwa ekstrak etanol lengkuas dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli, Staphilococcus aureus, Salmonella typhimurium,dan 

Salmonella enteritidis. Penelitian lain membuktikan bahwa minyak atsiri 

lengkuas konsentrasi 8% di dalam metanol dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Bacillus subtilis dan S. aureus dengan diameter daerah hambatan 

masing-masing 10 mm dan 7 mm (Yuharmen et al., 2002). Senyawa aktif 

antibakteri yang terkandung dalam lengkuas adalah fenol yang terdapat dalam 

minyak atsiri (Florensia et al., 2012). 

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengujian potensi infusa rimpang 

lengkuas sebagai pengawet alami daging ayam dan tahu putih. Pertimbangan 

pemilihan sedian infusa adalah karena penggunaan infusa yang lebih aplikatif 

sebagai rendaman, praktis digunakan sehari-hari oleh masyarakat untuk 

menyimpan daging ayam dan tahu putih.  

 

 

Skrining Fitokimia dan Potensi..., Tina Syah Putri, Fakultas Farmasi UMP, 2016



 
 

 
 

3 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, yaitu : 

1. Apa saja golongan senyawa kimia yang terkandung di dalam infusa 

rimpang lengkuas? 

2. Apakah infusa rimpang lengkuas berpotensi sebagai pengawet alami untuk 

daging ayam dan tahu putih? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui golongan senyawa apa saja yang terdapat dalam infusa 

rimpang lengkuas menggunakan metode skrining fitokimia. 

2. Mengetahui potensi infusa rimpang lengkuas sebagai pengawet alami 

daging ayam dan tahu putih menggunakan metode secara tidak langsung 

(turbidimetri). 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai pemanfaatan rimpang lengkuas selain sebagai 

rempah-rempah juga dapat dimanfaatkan sebagai pengawet alami.  
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