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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bahan Pangan Kaya Protein  

1. Ayam broiler 

Ayam broiler merupakan ternak yang paling ekonomis bila 

dibandingkan dengan ternak lain, kelebihan yang dimiliki adalah 

kecepatan pertambahan/produksi daging dalam waktu yang relatif cepat 

dan singkat atau sekitar 4-5 minggu produksi daging sudah dapat 

dipasarkan atau dikonsumsi (Murtidjo, 2003). 

Keunggulan ayam ras pedaging antara lain pertumbuhannya yang 

sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif 

pendek, konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda serta 

menghasilkan kualitas daging berserat lunak. 

Daging ayam broiler adalah bahan makanan yang mengandung gizi 

tinggi, memiliki rasa dan aroma yang enak, tekstur yang lunak dan harga 

yang relatif murah, sehingga disukai hampir semua orang. Komposisi 

kimia daging ayam terdiri dari protein 18,6%, lemak 15,06%, air 65,95%, 

dan abu 0,79% (Stadelmanet al., 1988). 

Daging yang tercemar mikroba melebihi ambang batas akan 

menjadi berlendir, berjamur, daya simpannya menurun, berbau busuk, rasa 

tidak enak, dan menyebabkan gangguan kesehatan bila dikonsumsi 

(Djaafar dan Rahayu, 2007). Mikroba yang dapat mencemari daging antara 

lain adalah Salmonella sp., E. coli, Coliform, Staphylococcus sp., dan 

Pseudomonas (Gustiani, 2009). 

Daging ayam sifatnya mudah membusuk atau rusak karena 

ditumbuhi oleh bakteri, maka dari itu kebanyakan masyarakat menyimpan 

daging ayam dalam lemari pendingin. Selain supaya tidak membusuk juga 

supaya tetap segar.  
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2. Tahu putih 

Tahu merupakan bahan makanan yang banyak diminati masyarakat 

di Indonesia. Hampir setiap hari tahu dapat dijumpai dalam menu makanan 

keluarga. Tahu merupakan produk makanan yang berasal dari olahan 

kedelai yang relatif murah, praktis, dan mudah didapat. Selain itu tahu 

juga memiliki nilai gizi yang dibutuhkan tubuh, salah satunya adalah 

protein (Khomsan dan Anwar, 2008). 

Produk tahu berasal dari sari kedelai yang digumpalkan dengan 

asam (Suprapti, 2005). Bahan dasar pembuatan tahu adalah kacang 

kedelai. Oleh karena itu, kandungan protein tahu sangat berkualitas. 

Jumlah protein dalam tahu sebesar 7,8%, dengan kadar air dalam tahu 

yang sangat tinggi, yaitu mencapai 84,8% (Khomsan dan Anwar, 2008). 

Karena mengandung kadar air yang tinggi, tahu cepat mengalami 

penyimpangan bau maupun rasa. Selain itu, kualitas kedelai, sumber air 

pembuatannya, sanitasi alat-alat pembuatan tahu, dan pekerjanya 

mempengaruhi cita rasa tahu dan kecepatannya dalam mengalami 

penyimpangan bau. Jika tidak diawetkan, tahu hanya tahan disimpan 

selama dua hari bila direndam dalam air sumur atau air keran yang bersih 

(Khomsan dan Anwar, 2008). 

 

B. Bahan Pengawet Makanan 

Bahan pengawet makanan adalah bahan tambahan makanan yang 

mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian lain 

terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroba (Depkes,1988). 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 033 tahun 

2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, menyebutkan beberapa bahan 

pengawet yang diijinkan untuk makanan antara lain asam benzoat dan garam 

Na, asam propionat, asam sorbat, kalium benzoat. Dosis yang diperbolehkan 

bervariasi tergantung sifat produk. 

Pengawet yang diijinkan digunakan untuk pangan tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 772/Menkes/Per/IX/88 tentang bahan 

tambahan makanan yang tertera pada tabel 1. 
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Tabel 1. Bahan pengawet untuk makanan yang diijinkan  

 

Nama Batas Maksimum 

Asam benzoat 600/kg (kecap, minuman ringan), 1 gr/kg 

(acar, margarin, sari nanas, saus, makanan 

lainnya). 

Kalium bisulfit 50 mg/kg (kentang goreng), 100 mg/kg 

(udang beku), 500 mg/kg sari nanas. 

Kalium nitrit 50 mg/kg (keju), 500 mg/kg (daging). 

Bahan pengawet lainnya: Asam propionat, 

Asam sorbat, Belerang oksida, Etil p-

hidroksida benzoat, Kalium benzoat, Kalium 

meta bisulfit, Kalium nitrat, Kalium sorbat, 

Kalium sulfit, Kalsium benzoat, Kalsium 

propionat, Kalsium sorbat, Natrium benzoat, 

Metil p-hidroksi benzoat, Natrium bisulfit, 

Natrium metabisulfit, Natrium nitrat, Natrium 

nitrit, Natrium propionat, Natrium sulfit, Nisin 

propil p-hidroksi benzoat um sulfit 

 

 

 

C. Formalin  

Formalin (CH2O) merupakan larutan formaldehida dalam air, dengan 

kadar antara 10%-40%. Formalin biasa digunakan sebagai desinfektan, 

pembersih toilet, pembasmi serangga, bahan pada pembuatan sutra buatan, zat 

pewarna, cermin kaca dan bahan peledak, bahan pengawet produk kosmetika 

dan pengeras kuku, bahan untuk pengawetan mayat dan serangga, dan 

sebagainya. Sedangkan, beberapa pengaruh formalin terhadap kesehatan 

adalah sebagai berikut (Noriko et al.,2011) [1; 10; 11]: 

1. Jika terhirup akan menyebabkan rasa terbakar pada hidung dan 

tenggorokan, sukar bernafas, nafas pendek, sakit kepala, dan dapat 

menyebabkan kanker paru-paru. 

2. Jika terkena kulit akan menyebabkan kemerahan pada kulit, gatal, dan 

kulit terbakar.  

3. Jika terkena mata akan menyebabkan mata memerah, gatal, berair, 

kerusakan mata, pandangan kabur, bahkan kebutaan. 

4. Jika tertelan akan menyebabkan mual, muntah-muntah, perut terasa perih, 

diare, sakit kepala, pusing, gangguan jantung, kerusakan hati, kerusakan 

saraf, kulit membiru, hilangnya pandangan, kejang, bahkan koma. 

Formalin yang bersifat racun tersebut tidak termasuk dalam daftar 

bahan makanan tambahan (BTM) yang dikeluarkan oleh badan internasional 
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maupun oleh Departemen Kesehatan. Menurut UU No. 7 tahun 1996 tentang 

Pangan, UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, distorsi 

penggunaan formalin secara sengaja dalam produk makanan dapat diancam 

pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal 600 juta rupiah.  

 

D. Lengkuas (Alpinia galanga (L.) Willd.) 

1. Sistematika tumbuhan 

Tumbuhan lengkuas berdasarkan penggolongan dan tata nama 

tumbuhan, termasuk ke dalam klasifikasi Becker dan Brink (1968) sebagai 

berikut: 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Liliopsida 

Bangsa   : Zingiberales 

Suku   : Zingiberaceae 

Anak suku  : Alpinioideae 

Marga   : Alpinia 

Jenis   : Alpinia galanga 

2. Deskripsi tanaman 

Lengkuas merupakan tanaman tahunan dengan tinggi mencapai 3,5 

meter. Tanaman ini memiliki rimpang agak tegak, berdiameter 2-4 cm, 

keras, berserat, berkilau, merah cerah, dan kuning pucat. Berbatang semu 

tegak, daun berseling, pelepah daun berbulu halus dan rapat dibagian 

ujung. Panjang tangkai daun 1-1,5 cm, berbulu dan memiliki helaian daun 

bundar lonjong, panjang 20-60 cm dan lebar 4-15 cm (Wardana et al., 

2002). 

3. Kandungan senyawa kimia 

Rimpang lengkuas mengandung minyak atsiri kurang lebih  1% 

yang berwarna kuning kehijauan. Minyak atsiri rimpang lengkuas terutama 

terdiri dari metil-sinamat 48%, sineol 20%-30%, eugenol, kamfer 1%, 

seskuiterpen, δ-pinen, galangin, dan lain-lain. Selain itu rimpang lengkuas 

juga mengandung resin yang disebut galangol, kristal berwarna kuning 
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yang disebut kaemferida dan galangin, kadinen, heksabidrokadalen hidrat, 

kuersetin, amilum, beberapa senyawa flavonoid, dan lain-lain (Santosa dan 

Gunawan, 1999). 

4. Mekanisme komponen golongan senyawa kimia 

Senyawa aktif antibakteri yang terkandung dalam lengkuas adalah 

fenol yang terdapat dalam minyak atsiri. Dalam dunia kedokteran, 

senyawa fenol telah lama dikenal sebagai antiseptik dan dipercaya 

memiliki daya antibakteri. Rimpang lengkuas mengandung minyak atsiri 

berwarna kuning kehijauan, kurang lebih 1%. Minyak atsiri pada 

umumnya dibagi menjadi dua komponen, yaitu golongan hidrokarbon dan 

hidrokarbon teroksigenasi. Menurut Heyne (1987) dalam Parwata (2008), 

senyawa-senyawa turunan hidrokarbon teroksigenasi memiliki daya 

antibakteri yang kuat.  

Senyawa fenol berperan pada mekanisme pertahanan 

mikroorganisme. Pada konsentrasi rendah, fenol bekerja dengan merusak 

membran sel sehingga menyebabkan kebocoran sel. Pada konsentrasi 

tinggi, fenol dapat berkoagulasi dengan protein seluler dan menyebabkan 

membran sel menjadi tipis (Parwata, 2008). Aktifitas tersebut sangat 

efektif ketika bakteri dalam tahap pembelahan, dimana lapisan fosfolipid 

di sekeliling sel dalam kondisi sangat tipis sehingga fenol dapat dengan 

mudah berpenetrasi dan merusak isi sel. Adanya fenol mengakibatkan 

struktur tiga dimensi protein terganggu dan terbuka menjadi struktur acak 

tanpa merusak struktur kerangka kovalen protein. Hal tersebut 

mengakibatkan protein sel bakteri berubah sifat. Deret asam amino protein 

tersebut tetap utuh setelah berubah sifat, namun aktivitas biologisnya 

menjadi rusak sehingga protein tidak dapat melakukan fungsinya 

(Florensia et al.,2012). 

5. Penggunaan dan khasiat 

Masyarakat menggunakan lengkuas sebagai pewangi dan 

penambah cita rasa masakan. Rimpang muda lengkuas banyak 

dimanfaatkan sebagai sayuran dan lalapan. Dalam bidang pengobatan, 

lengkuas digunakan sebagai antisepik, pencegah kanker, antialergi, 

antijamur, antioksidan. Rimpang lengkuas juga digunakan sebagai obat 
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panu, pelancar haid, diuretik, memperkuat lambung, meningkatkan nafsu 

makan, dan sebagai penyegar (Sutarno,2004). 

 

E. Simplisia 

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan 

utuh, bagian tanaman, dan eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi yang 

spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dikeluarkan dari selnya dengan 

cara tertentu atau zat yang dipisahkan dari tanamannya dengan cara tertentu 

yang masih belum berupa zat kimia murni (Depkes, 1979). 

Proses perusakan di dalam simplisia, umumnya berkaitan dengan 

penurunan kandungan bahan aktif. Hal tersebut dapat terjadi melalui peristiwa 

enzimatis, proses hidrolitik serta reaksi oksidasi dan reduksi. Cahaya dan suhu 

adalah faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi stabilitas simplisia. 

Kualitas simplisia sangat bergantung dari sifat tumbuhan segarnya. Kualitas 

dan kuantitas bahan aktif tidak hanya bergantung dari pertukaran bahan yang 

berlangsung secara genetik, akan tetapi juga banyak dipengaruhi oleh 

lingkungannya. Lokasi tumbuh, sifat tanah, kesuburan, pencahayaan, tinggi 

tempat, iklim, cuaca, dan masa panen adalah faktor yang turut menentukan 

kualitas suatu simplisia (Voight, 1995). 

 

F. Infundasi 

Infundasi merupakan metode penyarian dengan cara menyari simplisia 

dalam air pada suhu 90 
o
C selama 15 menit. Infundasi merupakan penyarian 

yang umum dilakukan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air 

dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan metode ini menghasilkan 

sari/ekstrak yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. 

Oleh sebab itu, sari/ekstrak yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh 

disimpan lebih dari 24 jam.  

Sediaan yang dibuat dengan metode infundasi yaitu infus / rebusan 

obat: sedian air yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air 

suhu 90 °C selama 15 menit, yang mana ekstraksinya dilakukan secara 

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



 
 

 
 

10 

infundasi. Penyarian adalah peristiwa memindahkan zat aktif yang semula di 

dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan 

penyari. Secara umum penyarian akan bertambah baik apabila permukaan 

simplisia yang bersentuhan semakin luas (Ansel, 1989). Umumnya infusa 

selalu dibuat dari simplisia yang mempunyai jaringan lunak, yang 

mengandung minyak atsiri, dan zat-zat yang tidak tahan pemanasan lama 

(Depkes RI, 1979). 

 

G. Skrining Fitokimia 

Skrining fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam suatu 

penelitian fitokimia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang sedang diteliti. 

Metode skrining fitokimia dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna 

dengan menggunakan suatu pereaksi warna. Hal penting yang berperan 

penting dalam skrining fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode 

ekstraksi (Kristianti et al., 2008).  

Pemilihan pelarut dan metode ekstraksi akan mempengaruhi hasil 

kandungan senyawa metabolit sekunder yang dapat terekstraksi. Pemilihan 

pelarut ekstraksi umumnya mengunakan prinsip like dissolves like, dimana 

senyawa yang non polar akan larut dalam pelarut non polar sedangkan 

senyawa yang polar akan larut pada pelarut polar (Siedel, 2008). 
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