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Abstract 

The aims of this study to determine the effect of infusion rhizome Z. zerumbet against the number of 

bacteria contamination on fresh chicken meat and determine the length of soaking is best in inhibiting 

bacteria contamination. The research was experimental, consisting of long soaking in the chicken infusion 

concentrations 0%, 5%, 10%, 15% and 20%. Soaking is done for 30 minutes and 1 hour by hour observation 
time interval T0 (clock to 0/ shortly after soaking); T6 (6 hours after soaking) and T12 (12 hours after 

soaking). Number bacteria contamination of chicken meat infusion is calculated after soaking in the rate of 

dilution 10-8, 10-9 and 10-10, then incubated on NA medium in triplo. The number of bacteria was measured 

by TPC methods and properties of the bacteria tested using the Gram stain method. The results showed that 

the rhizome Z. zerumbet infusion can’t inhibit the amount of bacteria contamination in fresh chicken meat 

and the amount of increase over the addition concentrations of infusion. Total bacteria at all treatment has 

exceeded the maximum limit set by the bacteria contamination at BPOM fresh meat that is 1 x 106 CFU/gr. 

Retrieved 7 isolates of bacteria, which is 4 bacillus isolates and three isolates cocci. 

 

Keywords : Infusion rhizome Z. zerumbet, Soaking time, Number of bacteria contamination, fresh chicken 

meat. 

 

Pendahuluan

Di Indonesia, ayam merupakan sumber 

protein hewani yang sangat populer di kalangan 

masyarakat dan harganya pun terjangkau. Akan 

tetapi proses penanganan mulai dari pascapanen, 

pengolahan hasil, distribusi pasar dan sampai 

dikonsumen masih sangat kurang dalam menjaga 

sanitasi higienis produk tersebut (Chotiah, 2009). 

Produk pangan sangat rentan terhadap terjadinya 

kontaminasi, terutama dari bakteri patogen yang 

berbahaya bagi tubuh dan bakteri perusak yang 

dapat menyebabkan kerusakan pada bahan 

pangan (Rahayu, 2000). 

Pertumbuhan bakteri dalam daging ayam 

segar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain; suhu, waktu, tersedianya oksigen dan 

kadar air daging. Sehingga pada suhu ruang 

kondisi ini menyebabkan daging segar menjadi 

media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Oleh 

karena itu daging ayam yang dibiarkan pada 

ruang terbuka untuk beberapa waktu akan lebih 

cepat membusuk. Untuk menekan pertumbuhan 

bakteri, daging ayam umumnya disimpan dengan 

cara pendinginan, pembekuan, proses pemanasan 

(termal), pengeringan (dehidrasi) atau dengan 

pengawetan menggunakan bahan-bahan pengawet 

seperti gula, garam, asam dan berbagai jenis 

pengawet kimia atau pengawet sintetis. 

Penggunaan pengawet sintetis banyak 

dilakukan, tetapi cara penggunaan yang tidak 

tepat dapat membahayakan kesehatan. Para 

pedagang umumnya jarang menggunakan 

pengawet tersebut, karena dikhawatirkan merubah 

cita rasa dari daging. Para pedagang terkadang 

justru menggunakan beberapa pengawet yang 

dilarang digunakan sebagai bahan pengawet 

antara lain formalin, asam borat, asam salisilat, 

kalium klorat, kloramfenikol dan lain-lain. Dalam 

jangka panjang pengawet sintetis dapat 

terakumulasi di dalam tubuh dan dapat 

menyebabkan kanker (Usmiati (2010) dalam 

Kusumaningrum dkk (2013)). Oleh karena itu 

bahan pengawet alami lebih disarankan, bahan-

bahan pengawet alami yang dimaksud ialah di 

antaranya yang berasal dari tumbuhan. 

Salah satu cara untuk menjaga kualitas 

pangan adalah dengan menambahkan bahan 

berupa zat antimikroba dalam bentuk rempah-

rempah (Rahayu, 2000). Salah satu jenis tanaman 

yang berpotensi sebagai bahan pengawet ialah 

rimpang lempuyang gajah (Z. zerumbet), karena 

mampu menghambat aktivitas mikroba. 

Puspitasari (2011), melaporkan bahwa ekstrak 

etanol rimpang lempuyang gajah mempuyai 

aktivitas antibakteri, ekstrak tersebut mengandung 
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senyawa golongan saponin, flavonoid, polifenol, 

minyak atsiri dan zerumbon. Uji mikrobiologi 

yang dilakukan menunjukkan bahwa ekstrak 

rimpang lempuyang gajah bersifat antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli 

dan Candida albicans. Selain berfungsi sebagai 

antibakteri, peran rimpang lempuyang gajah 

sebagai antijamur juga telah dibuktikan oleh 

Purwanti dkk (2003). Berdasarkan hasil 

penelitian, telah terbukti bahwa minyak atsiri 

rimpang lempuyang gajah dapat menghambat 

pertumbuhan Fusarium oxysporum Schlecht f. sp. 

Cubense. 

Berdasarkan uraian di atas, saya ingin 

melakukan penelitian untuk mengetahui apakah 

infusa rimpang lempuyang gajah (Z. zerumbet) 

dapat menurunkan jumlah cemaran bakteri pada 

daging ayam segar. 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan secara eksperimental, 

terdiri atas lama perendaman daging ayam dalam 

infusa rimpang lempuyang gajah (Z. zerumbet) 

dengan konsentrasi (0%, 5%, 10%, 15% dan 

20%) dan waktu pengamatan pada suhu ruang 

yaitu T0 (jam ke 0/ sesaat setelah perendaman); T6 

(6 jam setelah perendaman) dan T12 (12 jam 

setelah perendaman). Proses perendaman daging 

ayam dalam infusa rimpang lempuyang gajah 

dilakukan selama 30 menit dan 1 jam untuk setiap 

perlakuan, terkecuali kontrol.  

Pengujian Cemaran Bakteri 

Tahap pengujian cemaran bakteri dengan 

metode Total Plate Count yaitu menyiapkan alat 

dan bahan yang sudah disterilisasi dalam 

autoclave selama 15 menit pada suhu 1210C. 

Daging ayam yang telah direndam dalam infusa 

rimpang lampuyang gajah selama 30 menit dan 1 

jam, kemudian ditimbang 10 gram sampel dan 

dilarutkan dalam aquadest steril 90 ml, 

dihomogenkan dan diperoleh pengenceran 10-1. 

Dari pengenceran 10-1 diambil 1 ml menggunakan 

mikropipet, kemudian diencerkan kedalam 

aquadest steril 9 ml dan dihomogenkan 

menggunakan vortex, begitu seterusnya hingga 

diperoleh pengenceran 10-10. Dari hasil 

pengenceran 10-8, 10-9 dan 10-10  diambil 1 ml 

sampel dan dimasukkan ke dalam cawan petri 

steri (triplo) , lalu dituang medium NA dan 

dihomogenkan dengan membentuk angka 8. 

Selanjutnya diinkubasi selama 24 jam pada suhu 

370C. Diamati pertumbuhan bakteri dan dihitung 

jumlah koloni dengan menggunakan digital 

colony counter. Selanjutnya diisolasi koloni 

bakteri pada medium NA hingga didapatkan 

biakan murni dan identifikasi bakteri berdasarkan 

pewarnaan Gram. 

Pewarnaan Gram 

Siapkan gelas objek untuk pembuatan olesan 

bakteri. Pada gelas objek ditetesi dengan NaCl 

0,9%, usapkan koloni bakteri dan diratakan. Isolat 

difiksasi dengan cara dilewatkan diatas api hingga 

mengering. Selanjutnya diwarnai dengan larutan 

Crystal violet selama 1 menit. Kemudian sediaan 

dicuci dengan aquadest dan dikering anginkan. 

Isolat diteteskan larutan iodin dan didiamkan 

selama 1 menit. Selanjutnya dicuci dengan 

aquadest dan dikering anginkan. Kemudian dicuci 

dengan alkohol 95% selama 30 detik, dicuci 

dengan air mengalir lalu dikering anginkan. 

Terakhir isolat diteteskan larutan pewarna 

safranin selama 2 menit, lalu dicuci dengan air 

mengalir dan dikering anginkan. Setelah kering, 

sediaan diamati menggunakan mikroskop dengan 

perbesaran 40x10.  

Perhitungan jumlah koloni bakteri dalam 

sampel yang diuji dilakukan dengan analisis data 

berikut ini: 

 

Keterangan:  

N = jumlah mikroba dalam sampel 

ƩC = jumlah koloni pada tiga cawan  petri  dari       

tiga pengenceran      

N = jumlah cawan petri yang digunakan pada   

pengenceran 

D = pengenceran yang berhubungan dengan   

pengenceran pertama  (BPOM, 2013). 

 

Hasil dan Pembahasan 
Jumlah angka cemaran bakteri yang terdapat 

pada daging ayam yang direndam dengan infusa 

rimpang lempuyang gajah, lama proses 

perendaman dan tiga waktu pengamatan yang 

berbeda terlihat pada Gambar 1. 

 
Gambar  1. Jumlah angka cemaran bakteri pada daging 

ayam setelah diberi perlakuan 

Rata-rata jumlah bakteri terbanyak terdapat 

pada konsentrasi 20% baik itu pada perendaman 
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ada kecenderungan meningkatnya pertumbuhan 

bakteri sejalan dengan peningkatan konsentrasi 

infusa. Demikian pula semakin lama waktu 

pengamatan, menunjukkan jumlah bakteri 

semakin banyak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total 

bakteri daging ayam dengan konsentrasi yang 

berbeda tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

bakteri. Standar Nasional Indonesia (SNI) 

7388:2009 merekomendasikan batas maksimum 

cemaran bakteri pada daging segar yaitu 1 x 106 

CFU/gr. Tidak ada interaksi antara konsentrasi 

infusa rimpang lempuyang gajah dan lama proses 

penyimpanan terhadap daging ayam. Jumlah total 

bakteri pada daging telah melebihi batas 

maksimal cemaran bakteri pada daging segar 

yaitu 1 x 106 CFU/gr. 

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa rata-

rata jumlah bakteri pada daging ayam tertinggi 

terdapat pada konsentrasi 20%. Jumlah bakteri 

yang masih tinggi disebabkan  belum efektifnya 

senyawa antimikroba yang dimiliki dalam 

menghambat pencemaran bakteri. Total bakteri 

pada konsentrasi 5%, 10%, 15% dan 20% 

jumlahnya lebih tinggi dibandingkan kontrol 

(tanpa perendaman infusa). Keadaan ini 

menunjukkan bahwa tidak adanya hambatan 

pertumbuhan bakteri pada pengawetan daging 

ayam dengan rimpang lempuyang gajah, karena 

jenis bakteri yang ada dimungkinkan bukan jenis 

yang spesifik untuk dihambat senyawa 

antimikrobia. 

Interaksi lama penyimpanan dan konsentrasi 

infusa rimpang lempuyang gajah terhadap 

penurunan total bakteri pada daging ayam tidak 

berpengaruh. Semakin tinggi konsentrasi infusa 

makin tinggi pula total bakteri yang tumbuh. 

Demikian pula makin lama waktu pengamatan, 

semakin besar total bakteri yang tumbuh. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

bakteri pada daging ayam selain dipengaruhi oleh 

perlakuan konsentrasi infusa, juga dipengaruhi 

oleh lamanya waktu pengamatan. Diduga juga 

bahwa penggunaan air sebagai pelarut ekstraksi 

rimpang lempuyang belum optimal dalam 

mengekstraksi senyawa aktif seperti saponin, 

tannin, flavonoid, alkaloid dan glikosida yang 

berfungsi sebagai antibakteri. Suliantri (2008) 

dalam Afrianti dkk (2013), menyatakan bahwa 

ekstraksi senyawa aktif pada tumbuhan dengan 

menggunakan air mempunyai kemampuan bakteri 

uji paling rendah dibandingkan etanol dan etil 

asetat.  

Berdasarkan hasil pengamatan kondisi fisik 

daging ayam menunjukkan bahwa terjadi 

perubahan warna, tekstur dan aroma pada daging 

ayam yang disimpan disuhu ruang setelah diberi 

perlakuan. Seiring lamanya waktu pengamatan 

perubahan ini menunjukkan adanya aktivitas dan 

peningkatan jumlah bakteri pencemar yang 

terdapat pada sampel tersebut. Pada lama waktu 

pengamatan di 12 jam daging ayam sudah 

menunjukkan tanda-tanda kebusukan, yaitu 

berlendir dan berbau. Hal ini sesuai dengan 

pernyatan Gustiani (2009), yang menyebutkan 

bahwa daging ayam yang tercemar bakteri akan 

menjadi berlendir, berjamur, berbau busuk, rasa 

tidak enak, daya simpan menurun dan dapat 

menyebabkan ganguan kesehatan apabila 

dikonsumsi.  

Warna daging ayam yang direndam dengan 

rimpang lempuyang gajah menunjukkan bahwa 

konsentrasi infusa dan lama waktu pengamatan 

memberikan pengaruh terhadap warna daging 

ayam. Hal ini disebabkan warna dari ekstrak 

rimpang lempuyang gajah yang berwarna kuning 

meresap ke dalam daging selama masa simpan. 

Pada perlakuan, daging ayam yang 

digunakan ialah daging segar, dimana daging 

ayam memiliki kadar air yang tinggi, sehingga 

menguntungkan bakteri untuk berkembangbiak 

secara pesat. Oleh karena itu, pada lama 

penyimpanan di suhu ruang besar pengaruhnya 

terhadap jasad renik yang dapat tumbuh serta 

kesempatan pertumbuhannya. Jenis bakteri yang 

dapat tumbuh pada suhu ruang adalah bakteri 

mesofilik, bakteri ini dapat tumbuh baik pada 

temperatur 25-40 0C. Bakteri yang dapat 

mencemari daging antara lain adalah Salmonella 

sp., E. coli, Coliform, Staphylococcus sp. dan 

Pseudomonas (Gustiani, 2009).  

Kebusukan akan kerusakan daging 

disebabkan oleh bakteri pembusuk  ditandai 

dengan pembentukan lendir, perubahan warna, 

perubahan bau, terbentuknya senyawa-senyawa 

berbau busuk seperti amonia, H2S, indol dan amin 

yang merupakan hasil pemecahan protein oleh 

bakteri. Perubahan rasa menjadi asam karena 

pertumbuhan bakteri pembentuk asam oleh 

bakteri Bacillus, Pseudomonas, Clostridium, 

Lactobacillus dan Acinebakter (Siagian, 2002). 

 

Isolasi dan Karakteristik Bakteri 

Hasil isolat bakteri yang terdapat pada 

daging ayam segar setelah diberi perlakuan 

konsentrasi infusa rimpang lempuyang gajah 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Karakterisasi Koloni Bakteri 

Kode 

Isolat 

Ciri-ciri Morfologi 

Form Elevation Margin Warna 

A Circular Convex Undulate Putih 

B Rhizoid Flat Lobate Putih 

C Circular Flat Entire Putih 

D Circular Pulvinate Entire 
Kekuning-

kuningan 

E Irregular Flat Lobate Putih 

F Circular Convex Entire 
Putih 

kekuningan 

G Circular Convex Entire 
Kuning 

bening 

 

Hasil pengamatan pada Gambar 2 

menunjukkan bahwa 3 isolat bakteri termasuk 

dalam Gram negatif dan 4 isolat bakteri yang 

termasuk dalam Gram positif. Hal ini ditandai 

dimana bakteri bakteri Gram positif memiliki 

dinding sel tebal yang terbuat dari peptidoglikan 

yang memerangkap zat warna kristal violet dalam 

sitoplasma. Pembilasan dengan alkohol tidak 

menghilangkan kristal violet yang menutupi 

pewarna safranin merah yang ditambahkan, 

sehingga bakteri jenis ini akan berwarna ungu 

diamati pada mikroskop. Sedangkan bakteri Gram 

negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih 

tipis, dan terletak di antara membran plasma dan 

membran luar. Kristal violet dengan mudah 

terbilas dari sitoplasma setelah didekolorisasi 

(pemucatan) dengan alkohol 95%, dan 

menyebabkan sel bakteri tampak transparan yang 

akan berwarna merah setelah diberi zat warna 

safranin (Campbell et al., 2008). 

   

   

   

 
Gambar 2. Hasil Pewarnaan Gram Bakteri pada 

Daging Ayam Segar Setelah direndam 

Infusa Rimpang Lempuyang Gajah (Z. 

zerumbet). 

Ket: (1) isolat A; (2) isolat B; (3) isolat C; (4) isolat D; 
(5) isolat E; (6) isolat F; (7) isolat G. 

Penutup 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

infusa rimpang lempuyang gajah tidak dapat 

menghambat jumlah cemaran bakteri pada daging 

ayam segar. Lama perendaman dengan infusa 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 

dalam menurunkan angka cemaran bakteri. 

Jumlah bakteri pada semua perlakuan telah 
melebihi batas maksimal cemaran bakteri pada 

daging segar yaitu 1 x 106 CFU/gr. 

Saran 

Perlu penelitian lanjut, mengingat metode 
pemberian pengawet alami (rimpang lempuyang 

gajah) hanya dalam bentuk infusa yang dilakukan 

secara sederhana, maka perlu dilakukan dengan 

menggunakan ekstraksi yang lebih baik sehingga 

zat bioaktif dari kemampuan senyawa tersebut 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada 

daging ayam. Daging yang digunakan juga 

merupakan daging segar, maka untuk penelitian 

selanjutnya bisa menggunakan daging yang sudah 

matang dengan pemberian pengawet alami, 

sehingga bisa dikembangkan mengenai efek 
pengawetnya terhadap ilmu gizi.   

 

Daftar Pustaka 

1. Afrianti, M., B. Dwiloka & B. E. Setiani. 

2013. Total Bakteri, Ph dan Kadar Air Daging 

Ayam Broiler Setelah Direndam dengan 

Ekstrak Daun Senduduk (Melastoma 

malabathricum L.) Selama Masa Simpan. 

Jurnal Pangan dan Gizi, Vol. 04(07): 49-56. 

2. BPOM. 2013. Laporan Tahunan 2003. Balai 

Besar Pengawasan Obat dan Makanan. 

Samrinda. 

3. Campbell, N. A & Jane, B. R. 2008. Biologi 

Edisi delapan Jilid 2. Penerbit Erlangga. 

Jakarta. 

4. Chotiah, S. 2009. Cemaran Staphylococcus 

aureus pada Daging Ayam dan Olahannya. 

Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan 

Veteriner. 

(7) 

(6) (5) 

(4) (3) 

(2) (1) 



Journal Science East Borneo 

Volume 3 No. 3 Oktober 2015 

 

Puspitasari, dkk  21 

5. Dewan Standardisasi Nasional. 2009. SNI 

7388:2009 tentang Batas Maksimum 

Cemaran Mikroba dalam Pangan . 

6. Gustiani, E. 2009. Pengendalian Cemaran 

Mikroba Pada Bahan Pangan Asal Ternak 

(Daging dan Susu) Mulai dari Peternakan 

Sampai Dihidangkan. Jurnal Litbang 

Pertanian, Vol. 28(3). 

7. Kusumaningrum, A., P. Widiyaningrum & I. 

Mubarok. 2013. Penurunan Total bakteri 

Daging Ayam Dengan Perlakuan Perendaman 

Infusa Daun Salam (Syzygium polyanthum). 

Jurnal MIPA, Vol. 36(1): 14-19. 

8. Purwanti., Suranto., & R. Setyaningsih. 2003. 

Potensi Penghambatan Minyak Atsiri dan 

Ekstrak Kasar Rimpang Lempuyang 

(Zingiber spp.) Terhadap Pertumbuhan 

Fusarium oxysporum Schlecht f. sp. Cubense. 

Biofarmasi, Vol.1 (2): 58-64. 

9. Puspitasari, I. 2011. Uji Aktivitas 

Antimikroba Ekstrak Etanol Rimpang 

Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet (L) J. 

E. Smith) Terhadap Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli dan Candida albicans. 

Skripsi. Fakultas Farmasi Universitas 

Muhammadiyah. Surakarta. 

10. Rahayu, W. P. 2000. Aktivitas Antimikroba 

Bumbu Masakan Tradisional Tradisional 

Hasil Olahan Industri Terhadap Bakteri 

Patogen dan Perusak. Buletin Teknologi dan 

Industri Pangan, Vol. XI(2). 

11. Siagian, A. 2002. Mikroba Patogen Pada 

Makanan dan Sumber Pencemarannya. 

Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sumatera 

Utara. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


