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ABSTRAK

PRATIWI MEYRLINDA RISO DENGEN (O 111 10 279). Perbandingan Uji Awal
Pembusukan Dengan Menggunakan Metode Uji Postma, Uji Eber,  Uji H2S dan
Pengujian Mikroorganisme Pada Daging Babi di Pasar Tradisional Sentral Makassar.
Dibimbing oleh PROF. DR. DRH. LUCIA MUSLIMIN, M.SC sebagai pembimbing
utama dan DRH. SITTI ARIFAH, M.Si sebagai pembimbing anggota.

Penanganan daging yang tidak baik dapat menimbulkan kerusakan karena
kandungan nutrisi yang baik menjadikan daging bersifat mudah rusak sebagai akibat
proses mikrobiologis, kimia, dan fisik. Bentuk kerusakan tersebut salah satunya adalah
pembusukan.

Ketiga uji pembusukan yang dilakukan terhadap 10 sampel daging babi yang
diambil dari pasar tradisional sentral makassar menunjukkan hasil yang berbeda. Pada
uji postma 10 sampel (100%) positif mengalami awal pembusukan sementara pada uji
H2S 9 sampel (90%) positif dan uji Eber 7 sampel (70%) positif mengalami
pembusukan. Selain itu hasil uji Total Plate Count (TPC) menunjukkan 10 sampel
(100%) memiliki Total Plate Count (TPC)  yang melebihi standar yang telah ditetapkan
oleh SNI yaitu 1x106 cfu/gr.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa dari ketiga uji awal pembusukan yang
dilakukan, uji postma lebih efektif dalam mendeteksi awal pembusukan pada daging
babi. Sebagian besar sampel yang sudah mengawali proses awal pembusukan dan
tingginya total cemaran bakteri diakibatkan rendahnya sanitasi dan higienitas pada kios
penjualan daging babi.

Kata Kunci : Daging babi, cemaran bakteri, uji H2S,uji postma, uji eber



ABSTRACT

PRATIWI MEYRLINDA RISO DENGEN (O 111 10 279). Comparison test of Early
Decay Using Test Method, the Postma test, Eber test, H2S test and testing
Microorganisms On pork in the Sentral traditional markets of Makassar. Supervised by
PROF. DR. DRH. LUCIA MUSLIMIN as the main supervisor and DRH. SITTI
ARIFAH, M.Si as member supervisor.

The handling of the meat which is not good because of the damage it may cause
the content of good nutrition makes the meat is easily broken as a result of the process
purity, chemical, and physical. The damage form one is decay.

The third test of the decay of 10 samples of pork taken from traditional central
market of makassar showed different result. On a test sample of 10 postma (100%)
positive experience early decay while on a test sample H2S 9 (90%) positive and test
sample 7 eber (70%) of positive experience of decay. In addition to this test result Total
Plate Count (TPC) showed 10 samples (100%) have a Total Plate Count (TPC) that
exceed the standards set by the SNI i.e. 1x106 cfu/gr.

From this research found that a third of the initial decay test is done, test the
postmais more effective in detecting early decay on pork. Most of the samples that have
already startedm the process of early decay and high total bacterial impurities due to
poor sanitation and hygiene in stalls selling pork.

Key words: pork, bacterial contamination, H2S, Postma, Eber
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi
rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia (SK Menteri Pertanian No.
413/Kpts/Tn.310/7/1992). Babi merupakan salah satu ternak penghasil daging selain
ternak lain (seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan lain sebagainya). Daging babi
memiliki beberapa kelebihan dari pada daging lainnya, diantaranya adalah rasa yang
lebih gurih dan empuk. Namun, daging babi jarang ditemukan di daerah yang umumnya
beragama muslim karena tidak adanya konsumen daging babi tersebut, lain halnya pada
daerah yang memiliki penduduk mayoritas nonmuslim seperti di Bali, Sumatra,
Makassar, Sulawesi, dan daerah lain. Daging babi banyak dicari oleh konsumen baik
untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk acara besar keagamaan. Berdasarkan data
statistik jumlah populasi daging babi di Indonesia pada tahun 2010 adalah 746,6 ribu
ekor, pada tahun 2011 adalah 7757,7 ribu ekor. Jadi berdasarkan data tersebut terjadi
peningkatan populasi, konsumsi ternak babi juga mengalami peningkatan yaitu pada
tahun 2010 adalah 817,523 ekor dan pada tahun 2011 adalah 853,681 ekor (Dady et al.,
2013)

Penyediaan daging babi di Indonesia masih terbatas terutama di daerah
Makassar. Penjualan daging babi hanya dilakukan di pasar tradisional dan di beberapa
pasar swalayan. Pasar merupakan salah satu tempat pemasaran daging, tempat tersebut
merupakan tempat yang rawan dan berisiko cukup tinggi terhadap cemaran mikroba.
Sanitasi dan kebersihan lingkungan penjualan (pasar) perlu mendapat perhatian baik
dari pedagang itu sendiri maupun petugas terkait untuk meminimumkan tingkat
cemaran mikroba.

Daging merupakan matriks kaya nutrisi yang memberikan lingkungan tepat
untuk proliferasi mikroorganisme pembusuk yang dapat menyebabkan pembusukan
daging. Penanganan daging yang tidak baik dapat menimbulkan kerusakan karena
kandungan nutrisi yang baik menjadikan daging bersifat mudah rusak sebagai akibat
proses mikrobiologis, kimia, dan fisik. Bentuk kerusakan tersebut salah satunya adalah
pembusukan. Pembusukan daging meliputi perubahan substrat pada daging yang
disimpan (Lawrie, 1995)

Kebusukan pada daging ditandai dengan bau busuk, pembentukan lendir,
perubahan tekstur, terbentuknya pigmen (perubahan warna), dan perubahan rasa
(Adams dan Moss, 2008). Perubahan warna disebabkan oleh elaborasi pigmen asing
dari Pseudomonas. Bau busuk dibentuk terutama oleh bakteri anaerob melalui
dekomposisi protein dan asam amino yang akan menghasilkan indole, metilamin, dan
H2S. Pembusukan yang disebabkan oleh bakteri aerob menimbulkan lendir, perubahan
pada warna daging, perubahan pada lemak, fosforesen, dan bau (Lawrie, 1995).
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan hasil dari keempat uji yang dilakukan, yaitu uji eber, uji
postma, uji H2S, dan metode Total Plate Count (TPC) pada pembusukan daging babi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1   Tujuan Umum

Mengetahui hasil perbandingan dari keempat uji pembusukan pada daging babi.

1.3.2   Tujuan Khusus

Mengetahui kontaminasi bakteri pada daging babi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Pengembangan Ilmu

Dari penelitian ini diharapkan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan sebagai informasi tentang ilmu pengetahuan pengujian pada
daging.

2. Dapat dijadikan sebagai literatur atau bahan acuan untuk perkembangan penelitian
berikutnya.

1.4.2 Manfaat Aplikatif :

1. Dapat dijadikan pedoman dalam higienitas konsumsi masyarakat.
2. Dijadikan acuan dalam jaminan keamanan pangan dalam kesehatan masyarakat

veteriner.
3. Melalui hasil dari penelitian ini masyarakat  dapat mengetahui uji mana yang

paling akurat dalam uji pembusukan di daging babi dan perubahan – perubahan
yang terjadi pada daging babi yang mengalami pembusukan.

1.5 Hipotesis

Buruknya sanitasi dan higienitas di kios penjualan daging babi di pasar tradisional
sentral makassar meningkatkan resiko kontaminasi bakteri terhadap daging babi
sehingga menyebabkan daging babi mengalami proses awal pembusukkan.
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2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Daging

Definisi daging adalah semua jaringan hewan dan produk olahannya yang sesuai
dan digunakan sebagai makanan. Daging terdiri dari empat jaringan utama, yaitu
jaringan otot (muscle), jaringan ikat, jaringan epitel dan jaringan saraf. Daging dapat
diklasifikasikan berdasarkan: intensitas warna, yaitu daging merah dan daging putih;
dan asal daging. Daging merah misalnya daging sapi, daging kerbau, daging babi,
daging domba, daging kambing dan daging kuda. Daging unggas misalnya daging
ayam, itik dan angsa. Daging hasil laut misalnya ikan, udang, kepiting, kerang. Daging
hewan liar misalnya kijang dan babi hutan. Daging aneka ternak misalnya kelinci,
burung puyuh dan merpati (Nurwantoro et al., 2003).

Menurut Soeparno (2005), daging adalah semua jaringan hewan dan semua
produk hasil  pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang dapat dimakan serta tidak
menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Sementara menurut
Astawan, (2004), daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi
kebutuhan gizi. Protein merupakan komponen kimia terpenting yang ada didalam
daging, yang sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan
pemeliharaan kesehatan. Nilai protein yang tinggi didaging disebabkan oleh asam
amino esensialnya yang lengkap. Keunggulan lain, protein daging lebih mudah dicerna
dibanding protein yang berasal dari nabati. Bahan pangan ini juga mengandung
beberapa jenis mineral dan vitamin. Selain kaya protein, daging juga mengandung
energi sebesar 250 kkal/100 g. Jumlah energi dalam daging ditentukan oleh kandungan
lemak intraselular di dalam serabut-serabut otot, yang disebut lemak marbling
(Anonimus, 2004).

Kadar lemak pada daging berkisar antara 5% - 40%, tergantung pada jenis dan
spesies, makanan dan umur ternak. Daging juga mengandung kolesterol, walaupun
dalam jumlah yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bagian jeroan maupun
otak. Kadar kolesterol daging sekitar (500 mg/100g) lebih rendah daripada kolesterol
otak (1.800-2.000 mg/100 g) atau kolesterol kuning telur (1.500 mg/100 g). Kolesterol
memegang peranan penting dalam fungsi organ tubuh. Kolesterol juga berguna dalam
menyusun jaringan otak, serat syaraf, hati, ginjal, dan kelenjar adrenalin. Daging adalah
salah satu bahan pangan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh manusia,
karena zat-zat makanan yang dikandungnya sangat diperlukan untuk kehidupan
manusia, terutama bagi anak-anak yang sedang tumbuh (Lawrie ,1995). Komposisi
kimia daging dapat dilihat pada tabel 2.1.
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2. 2 Komposisi Kimia Daging
Tabel 2.2 Komposisi Daging
Sumber Komposisi Daging

Protein
(%)

Lemak
(%)

Air
(%)

Mineral dan Non-Protein
(%)

Forest et al. 1992 19 5 70 6

Lawrie 1991 18 3,5 75 3,5

Romans et al. 1994

20 9 70 1

(jumlah ini akan berubah bila hewan digemukkan, karena
akan menurunkan persentase air dan protein serta
meningkatan persentase lemak)

Sumber: American Meat Institut Foundation, 1960
Selain kaya protein, daging juga mengandung energi, yang ditentukan oleh

kandungan lemak di dalam intraselular di dalam serabut-serabut otot. Daging juga
merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat baik. Secara umum, daging
merupakan sumber mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi serta vitamin B
kompleks tetapi rendah vitamin C (Anonimus, 2004). Kualitas daging dipengaruhi oleh
beberapa faktor, baik pada waktu hewan masih hidup maupun setelah dipotong.

2.3 Sifat Fisik dan Parameter Kualitas Daging
Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi.

Selain mutu proteinnya tinggi, pada daging terdapat pula kandungan asam amino
esensial yang lengkap dan seimbang. Keunggulan lain, protein daging lebih mudah
dicerna ketimbang yang berasal dari nabati. Bahan pangan ini juga mengandung
beberapa jenis mineral dan vitamin. Manusia mengonsumsi daging sejak dimulainya
sejarah peradaban manusia itu sendiri. Berbagai jenis ternak telah dikembangkan untuk
diambil dagingnya, baik ternak besar (seperti sapi atau kerbau) maupun ternak kecil
(seperti domba, kambing dan babi) (Anonimus, 2004).

Siagian (2002) menyatakan bahwa bahan makanan selain merupakan sumber
gizi bagi manusia, juga merupakan sumber makanan bagi mikoorganisme. Pertumbuhan
mikroorganisme dalam bahan pangan menyebabkan perubahan yang menguntungkan
seperti perbaikan bahan pangan secara gizi, daya cerna ataupun daya simpannya. Selain
itu pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan juga dapat mengakibatkan
perubahan fisik atau kimia yang tidak diinginkan, sehingga bahan pangan tersebut tidak
layak dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi dapat menjadi sumber penularan penyakit
apabila telah tercemar mikroba dan tidak dikelola secara higienis (Syam, 2004).

2.3.1 Parameter Spesifik Kualitas Daging
Parameter spesifik kualitas daging meliputi warna, daya ikat air oleh protein

daging, pH, susut masak, keempukan dan tekstur daging, flavor dan aroma.
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2.3.1.1 Warna Daging
Warna daging tampak merupakan kombinasi pengamatan panjang gelombang

radiasi cahaya yang memberikan hasil pengamatan warna seperti kuning, hijau, biru
atau merah dengan intensitas cahaya (chroma) dan refleksi (value). Faktor yang
menetukan warna daging :
a. Pigmen Daging

Pigmen daging merupakan faktor terpenting dalam pembentukan warna daging.
Secara garis besarnya, ada pigmen daging yang terpenting (meskipun ada pigmen-
pigmen lain dan enzim sitokrom yang sedikit perannya) yaitu : hemoglobin (pigmen
darah), dan mioglobin (pigmen jaringan).

Kondisi mioglobin sangat menentukan warna daging. Myoglobin berfungsi
sebagai penyimpan O2 pada sel otot, yang kemudian melepaskan O2 tersebut ke
mitokondria untuk sintesis ATP pada saat latihan berat. Myoglobin juga berfungsi
sebagai buffer intraselluler konsentrasi O2 yang bertujuan supaya konsentrasi O2 tetap
konstan meskipun aktivitas otot sangat tinggi (King, 2011). Myoglobin merupakan
pigmen utama yang bertanggung jawab untuk warna daging. Myoglobin terdiri dari
sebuah molekul protein yang disebut globin dan bagian non protein yang disebut gugus
heme (Etza Bhakti et all, 2014).

Pada jaringan otot yang masih hidup, myoglobin dalam bentuk tereduksi dengan
warna merah keunguan, mioglobin ini seimbang dengan mioglobin yang kontak dengan
oksigen (oxymioglobin). Warna ungu pada karakteristik myoglobin dapat ditemukan
pada area yang lebih dalam dari permukaan daging. Ketika bagian interior daging
mengalami kontak dengan oksigen yang berasal dari udara (blooming), maka oksigen
akan bergabung dengan heme dari mioglobin untuk menghasilkan oxymyoglobin
(MbO2) akibatnya warna daging mengalami perubahan warna dari merah keunguan
menjadi merah cerah (Etza Bhakti et all, 2014).

Dalam hal ini 80-90% dari seluruh pigmen daging ditentukan oleh mioglobin
(pada hewan yang dipotong secara sempurna dimana darahnya keluar dengan tuntas).
Mioglobin terdiri atas 2 bagian :
a. Bagian yang berprotein dan berbentuk seperti gelembung disebut globin, dan
b. Bagian yang bukan protein disebut cincin heme / heme ring.
Banyaknya mioglobin sangat tergantung pada :
a. Spesies hewan/ternak.

Beberapa ternak memberikan karakteristik khusus warna, seperti:
- Daging sapi : merah cerah, terang
- Daging ikan : putih abu-abu sampai merah gelap
- Kuda : merah gelap
- Domba: merah terang sampai merah bata
- Babi : pink kelabu
- Unggas : putih abu-abu sampai merah
- Lembu : merah muda kecoklatan

b. Umur : hewan yang baru lahir mioglobinnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang
tua.

c. Jenis kelamin : sapi jantan pigmen ototnya lebih banyak jika dibandingkan dengan
sapi betina.
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d. Aktivitas fisik : hewan yang digembalakan mioglobinnya lebih banyak dibandingkan
dengan hewan yang dikandangkan.

e. Makanan / pakan : hewan yang cukup mendapat pakan yang mengandung zat besi
akan lebih banyak mioglobinnya dibandingkan dengan hewan yang mendapat pakan
dengan kandungan zat besi rendah.

(Lawrie, 1995).

b. Jenis Molekul mioglobin dan keadaan fisik serta kimiawi komponen yang ada pada
daging

Warna daging dapat berubah akibat bereaksinya pigmen dengan beberapa bahan.
Dalam hal ini, kemampuan pigmen daging untuk mengikat molekul lain tergantung
pada status kimiawi ion besi yang terdapat dalam cincin heme. Fe terdapat dalam bentuk
reduksi atau oksidasi. Dalam bentuk fero, Fe dapat bereaksi dengan gas seperti oksigen
dan nitrit oksida.

Jika ion ferro (Fe²+) dioksidasi menjadi ion ferri (Fe3+) maka ion besi akan sulit
untuk mengikat molekul lain termasuk molekul oksigen. Jika ion ferro (Fe²+) direduksi
maka ion ini akan mudah sekali bersatu dengan air seperti yang terjadi pada daging
yang belum disayat atau jika bersatu dengan oksigen akan terlihat seperti daging yang
sudah berhubungan dengan udara dalam beberapa saat.

Jika oksigen yang tersedia terbatas jumlahnya atau kemampuan mengikat
oksigen hilang (karena globin rusak), maka akan terjadi oksidasi ion ferro menjadi ion
ferri sehingga warna daging menjadi coklat (dikenakan dengan istilah met mioglobin).

Jika oksigen yang tersedia cukup (karena cukup berhubungan dengan udara),
maka ion ferro akan berikatan langsung dengan oksigen sehingga terjadi senyawa
oksimioglobin yang sangat penting perannya dalam membentuk warna merah daging
yang sangat penting perannya dalam membentuk warna merah daging yang disukai
konsumen. Pigmen ini umumnya terdapat pada bagian permukaan daging yang biasanya
terbentuk 30 – 45 menit setelah daging diangin-anginkan.

Selama daging tidak dimasak, pigmen oksimioglobin masih bisa terdapat pada
bagian dalam daging. Hal ini terjadi karena enzim sitokrom pada daging masih
berfungsi sehingga dapat bereaksi dengan oksigen yang berasal dari permukaan daging.
Pada daging yang dimasak, pigmen yang berperan adalah globin haemikhromogen yang
memberi merah cerah. Secara alami temperatur pemanasan mempengaruhi tingkat
perubahan pigmen, sehingga daging sapi yang dimasak sampai temperature 60-70ºC
berwarna merah muda dan pada temperature 70-80ºC akan tampak berwarna coklat
kehijauan.

2.3.1.2 Daya Ikat Air / DIA (Water Holding Capacity)
Daya Ikat Air (WHC) adalah kemampuan daging untuk mempertahankan

kandungan air selama mengalami perlakuan dari luar seperti pemotongan, pemanasan,
penggilingan dan pengolahan. Pemahaman tentang WHC ini sangat penting sebab
sebagian besar sifat fisik daging seperti : warna, tekstur, kesegaran, sari minyak, dan
keempukan sangat dipengaruhi oleh WHC.

Air daging yang menetas dari daging segar (yang tidak dibekukan) disebut weep.
Sedangkan air daging yang keluar dari daging yang dibekukan disebut drip dan yang
keluar dari daging yang dimasak disebut shrink (Soeparno, 2005).
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2.3.1.3 pH daging
pH awal diukur pada awal pengukuran setelah pemotongan sampai 45 menit dan

pH akhir (ultimat) kira-kira setelah 24 jam, pH normal daging adalah 5,4 – 5,8. Faktor
yang berpengaruh terhadap pH daging di antaranya stress sebelum pemotongan, injeksi
hormon/obat-obatan, spesies, individu ternak dan macam otot, stimulasi listrik, aktivitas
enzim dan terjadinya glikosis (Muchtadi dan Sugiyono, 1992).

2.3.1.4 Susut Masak
Susut masak menggambarkan jus daging dan merupakan fungsi antara

temperatur dengan lama waktu pemanasan. Faktor yang berpengaruh terhadap susut
masak di antaranya : (1) nilai pH, (2) panjang sarkomer serabut otot, (3) panjang
potongan serabut otot, (4) status kontraksi myofibril, (5) ukuran dan berat sampel, (6)
penampang melintang daging, susut masak lebih besar pada panjang serabut yang lebih
kecil atau pendek, (7) pemanasan, (8) umur yang berhubungan dengan DIA dan lemak,
dan (9) konsumsi pakan energi. Susut masak berkisar antara 1,5 – 54,5% (Soeparno,
1992).

2.3.1.5 Keempukan dan Tekstur
Keempukan dan tekstur merupakan faktor yang penting terhadap kualitas

daging. Ada dua faktor yang penting, yaitu antemortem (genetik, fisiologis, umur,
manajemen, jenis kelamin, dan stress) sedang faktor postmortem adalah chilling,
refrigerasi, pelayuan, pembekuan lama dan suhu penyimpanan, termasuk pemasakan
dan pengempukan.
Penentu keempukan daging meliputi 3 komponen yaitu : (a) status myofibril dan status
kontraksi, (b) kandungan jaringan ikat dan tingkat ikatan silang, serta (c) daya ikat air
dan jus daging. Tekstur meliputi ikatan serabut otot kasar dan lembut, ditentukan oleh
jumlah serabut, ukuran dan jumlah perimisium, pengaruh umur dan bangsa ternak
(Lawrie 1995).

2.3.1.6 Flavor dan Aroma
Flavor dan aroma adalah kompleks saling terkait. Flavor melibatkan bau dan

rasa, tekstur, temperatur dan pH. Rasa yang dominan adalah pahit, manis, asam, dan
asin. Ternak yang lebih tua mempunyai flavor lebih kuat. Flavor berkembang selama
pemasakan. Faktor yang mempengaruhi flavor dan aroma di antaranya : (a) umur, tipe
pakan, spesies, jenis kelamin, lemak, bangsa, lama/waktu dan kondisi penyimpanan,
lama dan temperatur pemasakan (b) ransiditas (Soeparno, 1992).

2.3.1.7 Bau dan Rasa Daging
Bau dan rasa daging tergantung dari adanya precursor yang terlarut dalam air

dan lemak, serta pembebasan senyawa volatil dengan senyawa flavor yang spesifik
(Adams dan Moss 2008).

2.4. Komposisi Daging Babi
Daging babi banyak mengandung lemak, warna dagingnya cenderung berwarna

merah keputihan dan pucat mendekati warna daging ayam, memiliki serat-serat yang
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terlihat samar dan tidak terlihat dalam keadaan direnggangkan. Namun pada daging babi
yang memiliki banyak lemak yang sangat elastis dan sangat basah serta sulit dilepas
dengan dagingnya, tekstur daging babi sangat lembek dan mudah direnggangkan dan
kenyal. Daging babi memiliki aroma khas tersendiri yaitu lebih amis dari pada daging
sapi.  Daging babi merupakan sumber yang baik protein, thiamin, vitamin B6, selenium,
riboflavin, niacin, vitamin B12, fosfor dan seng. Daging babi juga rendah natrium,
tetapi tinggi kolesterol. Sehingga tidak disarankan mengonsumsi daging babi dalam
porsi yang berlebihan (Potter ,1993). Komposisi kimia daging dapat dilihat pada tabel
2.4.
Tabel 2.4 Komposisi Kimia Daging

Komposisi
Macam Daging

Sapi Domba Babi

Air (%) 66 66.3 42

Protein (%) 18.8 17.1 11.9

Lemak (%) 14 14.8 45

Ca (mg/gram) 11 10 7

P (mg/gram) 170 19 117

Fe (mg/gram) 2.8 2.6 1.8

Vitamin A (SI) 30 - -

Vitamin B (mg/gram) 0.08 0.15 0.58

Sumber: American Meat Institut Foundation, 1960

2.5 Penampilan Fisik dan Kualitas Daging Yang Tidak Baik

2.5.1 Bakteri Pada Daging
Untuk berkembang biak, bakteri  membutuhkan air, jika terlalu kering bakteri

tersebut akan mati. Zat-zat organik, Gas, CO2 penting aktivitas metaboliknya. pH,
kebanyakan bakteri tumbuh dengan baik pada medium yang netral (pH 7,2-7,6).
Temperatur, bakteri akan tumbuh optimal pada suhu tubuh   ± 370C (Gibson, 1996).

Daging mengandung protein yang tinggi, sehingga proses yang terjadi pada
kerusakan daging oleh aktifitas mikroba dari mulai pemotongan sampai diolah sangat
mudah. Kerusakan daging mengakibatkan terjadinya dekomposisi senyawa kimia,
khususnya protein dipecah menjadi polipeptida dan asam-asam amino melalui proses
deaminasi, terbentuk amonia dan daging menjadi busuk (Kleiner dan Orten, 1975).

Sedangkan Ramli (2001), mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan bakteri yaitu waktu, air, temperatur, pH dan kesediaan oksigen.
Temperatur merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk mengatur pertumbuhan
bakteri sebab semakin tinggi temperatur semakin besar pula tingkat pertumbuhannya.
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Demikian juga kadar pH ikut mempengaruhi pertumbuhan bakteri, hampir semua
bakteri tumbuh secara optimal pada pH 7 dan tidak akan tumbuh pada pH 4 atau diatas
pH 9. Setelah penyembelihan pH daging turun menjadi 5,6-5,8, pada kondisi ini bakteri
asam laktat dapat tumbuh dengan baik dan cepat.

2.5.2 Pembusukan Pada Daging
Pembusukan makanan sering terjadi pada daging. Daging adalah produk

makanan yang sangat sangat cepat rusak (highly perishable) karena komposisi
biologisnya (Zhou et al, 2010). Daging adalah semua jaringan hewan dan produk hasil
pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak
menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya (Soeparno, 1998).
Daging kaya dengan nutrien matriks yang sangat cocok untuk pertumbuhan bakteri
pembusuk dan bakteri patogen. Oleh karena itu diperlukan metode yang tepat untuk
mempertahankan keamanan dan kualitas daging (Aymerich et al, 2008).

Parameter kebusukan makanan antara lain perubahan warna, aroma (bau),
tekstur, bentuk, terbentuknya lendir, terbentuknya gas, dan akumulasi cairan.
Pembusukan makanan oleh mikroba terjadi lebih cepat daripada pembusukan karena
enzim intraseluler dan ekstraseluler. Makanan mentah dan yang telah diproses
mengandung berbagai macam kapang, khamir, dan bakteri yang mempunyai
kemampuan untuk berkembang biak dan menyebabkan kebusukan.  Perkembangbiakan
mikroba ini menjadi sangat penting pada proses pembusukan karena bakteri
memerlukan waktu yang cepat, diikuti oleh khamir dan kapang. Mikroorganisme
pembusuk memperoleh kebutuhan dari makanan untuk tumbuh yang berasal dari
karbon, nitrogen, vitamin, dan mineral. Ketersediaan zat-zat ini dalam makanan
bervariasi tergantung temperatur, ketersediaan air, tekanan osmose, pH, potensial
oksidasi reduksi, dan tekanan atmosfer.

Kebusukan pada daging ditandai dengan bau busuk, pembentukan lendir,
perubahan tekstur, terbentuknya pigmen (perubahan warna), dan perubahan rasa
(Adams dan Moss 2008). Perubahan warna disebabkan oleh elaborasi pigmen asing dari
Pseudomonas. Bau busuk dibentuk terutama oleh bakteri anaerob melalui dekomposisi
protein dan asam amino yang akan menghasilkan indole, metilamin, dan H2S (Lawrie
2003).

Kontaminasi silang dapat terjadi pada saat proses penyembelihan seperti dari
alat-alat penyembelihan, bangunan, kontak oleh manusia, dan kontak antar karkas.
Mikroba yang mengkontaminasi ini non patogen tetapi dapat menyebabkan kebusukan.
Teknik dekontaminasi ditargetkan mengurangi atau menghilangkan bakteri patogen atau
bakteri pembusuk. Bakteri-bakteri yang sering berperan sebagai pembusuk adalah
Pseudomonas, Acinetobacter/Moraxella, Aeromonas, Alteromonas putrefaciens,
Lactobacillus, dan Brochothrix thermosphacta (Huffman 2002).

Hasil-hasil metabolit yang diproduksi selama proses pembusukan antara lain
alkohol, komponen sulfur, keton, hidrokarbon, pigmen floresens, asam organik,
karbonil, dan diamin. Pembusukan makanan disebabkan oleh faktor-faktor intrinsik
antara lain aktivitas air (aw), pH, potensi oksidasi-reduksi, kandungan nutrisi,
kandungan antimikrobial, dan struktur protein. Makanan yang mengandung aw rendah
(kurang dari 0,90) dan pH yang rendah (kurang dari 5,3) lebih tahan terhadap
pembusukan dibandingkan dengan makanan yang mengandung aw lebih dari 0,98 dan
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pH lebih tinggi dari 6,4. Tetapi kapang dan khamir dapat tumbuh pada kondisi ini (Ray
dan Bhunia 2008).

Flora utama yang bertanggung jawab pada pembusukan daging segar selama
penyimpanan aerobik adalah spesies Pseudomonas. Spesies Pseudomonas ini dominan
pada daging unggas, daging babi, daging sapi, dan daging domba. Pseudomonas fragi
dan Pseudomonas fluorescens menyebabkan penurunan kualitas daging dan produk
daging yang disebabkan oleh produksi protease ekstraseluler dan lipase ekstraseluler
pada suhu rendah (Zhang et al, 2009)

Pseudomonas fluorescens adalah bakteri batang Gram negatif yang motil. P.
fluorescens motil karena memiliki flagela pada satu kutubnya. Bakeri ini merupakan
anggota gamma-proteobacteria dan merupakan bakteri yang umum hidup di tanah
(Mastropaolo 2009). Bakteri ini mendapatkan nama fluorescens karena bakteri ini
memproduksi pigmen berwarna hijau fluorescens terutama pada kondisi kurang besi
(Fe). Bakteri ini bersifat aerob obligat kecuali pada beberapa strain yang dapat
menggunakan NO3 sebagai ganti dari O2. (Silby dan Levy 2010).

Pertumbuhan mikroba yang tampak pada makanan tampak dengan munculnya
lendir atau koloni, degradasi struktur komponen pada makanan yang menyebabkan
rusaknya tekstur, dan manifestasi yang paling dominan adalah produk kimia hasil
metabolisme mikroba, terbentuknya gas, pigmen, polisakarida, bau busuk dan
perubahan rasa (Adams dan Moss 2008).

Kontaminasi makanan ditimbulkan oleh lingkungan misalnya melalui udara,
manusia, dan permukaan peralatan. Permukaan peralatan memegang kunci utama pada
kontaminasi makanan. Kualitas mikrobiologi daging sangat bergantung pada status
fisiologis pada saat pemotongan hewan, kontaminasi pada saat pemotongan dan
prosesing, suhu saat penyimpanan dan distribusi. Mikroorganisme pembusuk dapat
berasal dari saluran pencernaan atau lingkungan karena kontak hewan sebelum dan saat
pemotongan hewan (Nychas et al, 2008).

Glukosa diyakini sebagai prekursor dari timbulnya bau selama penyimpanan
daging, perubahan glukosa dan laktosa dan produk hasil oksidasinya (glukonat)
digunakan untuk menentukan derajat kebusukan terutama pada penyimpanan aerobik di
mana Pseudomonas menjadi bakteri utama pembusukan. Pseudomonas sp., Brochothrix
thermosphacta, bakteri asam laktat dan Shewanella putrefaciens adalah bakteri-bakteri
utama yang menyebabkan kebusukan pada daging mentah dengan pH tinggi atau rendah
yang disimpan pada suhu dingin baik dalam keadaan aerobik atau dalam kemasan
vakum/MAP (Nychas et al, 2008).

Penyimpanan daging merah pada suhu lemari pendingin baik dibungkus dengan
plastik yang mampu ditembus oksigen maupun yang tidak dibungkus menghasilkan
potensial reduksi oksidasi yang tinggi pada permukaan daging yang cocok untuk
pertumbuhan bakteri psikotrofik aerob. Bakteri batang gram negatif yang non
fermentatif tumbuh sangat cepat pada kondisi ini dan mendominasi mikroflora
pembusuk yang tumbuh. Genus-genus yang sering muncul pada kondisi ini adalah
Pseudomonas, Acinetobacter, Psychrobacter dengan spesies Pseudomonas yang
mendominasi seperti P. fragi, P. lundensis, dan P. fluorescens (Adams dan Moss 2008).

Indikasi awal pembusukan pada daging segar adalah bau busuk yang timbul
karena pertumbuhan mikroba mencapai jumlah 107 CFU/cm2. Pada fase ini mikroba
beralih dari glukosa yang semakin menurun jumlahnya di daging menjadi asam amino
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yang berfungsi untuk substrat yang diperlukan untuk pertumbuhan (Adams dan Moss
2008). Metabolisme mikroba menghasilkan campuran kompleks ester volatil, alkohol,
keton dan sulfur yang menyebabkan timbulnya bau. Indikasi pertama kebusukan daging
adalah timbulnya bau seperti keju atau mentega yang berkaitan dengan terbentuknya
diasetil (2,3-butahedion), aseton (3-hidroksi-2-butanen), 3-metil-butanol, dan 2-metil
propanol. Komponen-komponen ini diproduksi dari glukosa oleh bakteri anggota
Enterobacetriacea, bakteri asam laktat, dan Bronchothrix thermosphacta. Pseudomonad
kemudian memproduksi bau manis atau bau mirip buah (fruitty odours). Bau ini
disebabkan oleh produksi ester oleh spesies Pseudomonas dan Moraxella yang
mendegradasi glukosa dan asam amino dan melalui proses esterifikasi asam dan alkohol
selama fase pertama pembusukan (Adams dan Moss 2008).

Daging yang disimpan pada kondisi dingin dan secara aerob dan mengalami
kebusukan, biasanya didominasi oleh bakteri Pseudomonas. Populasi bakteri
Pseudomonas pada level 107-8CFU/g mengakibatkan timbulnya lendir dan bau busuk.
Spesies Pseudomonas menghabiskan glukosa dan laktat daging dan mulai
memetabolisme komponen nitrogen seperti asam amino (Nychas et al. 2008). Banyak
jenis bakteri yang dapat hidup pada suhu dingin penyimpanan daging, namun
Pseudomonas spp. mempunyai waktu generasi yang paling cepat sehingga mendominasi
populasi bakteri yang tumbuh (Ray dan Bhunia 2008).

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 7388 tahun 2009 mengenai batas
maksimum cemaran mikroba dalam pangan, ditetapkan bahwa batas maksimum
cemaran mikroba (BMCM) pada daging segar, beku (karkas dan tanpa tulang), dan
cincang adalah sebesar 1x106 koloni/g.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada daging yang mengalami kebusukan adalah :

1. Bau, disebabkan oleh produksi produk akhir volatil.
2. Warna, disebabkan oleh produksi pigmen bakteri tersebut atau karena oksidasi

alami komponen daging seperti oksidasi mioglobin.
3. Tekstur, tekstur menjadi lunak karena proteinase.
4. Akumulasi gas, disebabkan oleh produksi CO2, H2, H2S.
5. Lendir, disebabkan oleh produksi dekstran, eksopolisakarida atau banyaknya sel

mikroba yang tumbuh.
6. Cairan, disebabkan oleh pecahnya struktur penahan hidrasi pada daging.

Pseudomonas fluorescens yang tumbuh pada daging dengan kandungan glukosa
yang sedikit pertama-tama akan memetabolisme glukosa kemudian akan
memetabolisme asam amino bebas dan komponen nitrogen non protein. Bila proses ini
berlangsung dalam waktu lama, P. fluorescens akan memproduksi proteinase
ekstraseluler untuk menghancurkan protein daging dan memproduksi peptida berukuran
lebih kecil dan asam amino untuk metabolisme selanjutnya (Ray dan Bhunia 2008).

2.6 Pengujian Kimia Pada Daging

2.6.1. Pemeriksaan Awal Pembusukkan
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2.6.1.1 Uji Eber
Pemeriksaan awal pembusukan yang dilakukan dengan uji Eber. Jika terjadi

pembusukan, maka pada uji ini ditandai dengan terjadi pengeluaran asap di dinding
tabung, dimana rantai asam amino akan terputus oleh asam kuat (HCl) sehingga akan
terbentuk NH4Cl (gas). Pada daging sapi segar, dingin, dan beku yang diperiksa
hasilnya negatif dimana tidak terdapat NH4Cl setelah diuji dengan mengunakan larutan
Eber karena pada daging-daging tersebut belum terbentuk gas NH3 . Pada daging busuk
jelas terlihat gas putih (NH4Cl) pada dinding tabung karena pada daging busuk gas NH3
sudah terbentuk (Prawesthrini dkk, 2009).

2.6.1.2 Uji Postma
Pada pemeriksaan uji Postma hasil positif pada sampel daging busuk, yaitu

dengan adanya perubahan warna kertas lakmus pada cawan petri. Pada prinsipnya,
daging yang sudah mulai membusuk akan mengeluarkan gas NH3. NH3 bebas akan
mengikat reagen MgO dan menghasilkan NH3OH. Pada daging yang segar tidak
terbentuk hasil NH3OH karena belum adanya NH3 yang bebas. Jika tidak terjadinya
perubahan warna kertas lakmus karena MgO merupakan ikatan kovalen rangkap yang
sangat kuat sehingga walaupun terdapat unsur basa pada MgO tersebut, namun basa
tersebut tidak lepas dari ikatan rangkapnya. Jika adanya NH3 maka ikatan tersebut akan
terputus sehingga akan terbentuk basa lemah NH3OH yang akan merubah warna kertas
lakmus dari merah menjadi biru (Lawrie, 1995).

2.6.1.3 Uji H2S
Uji H2S pada dasarnya adalah uji untuk melihat H2S yang dibebaskan oleh

bakteri yang menginvasi daging tersebut. H2S yang dilepaskan pada daging membusuk
akan berikatan dengan Pb acetat menjadi Pb sulfit (PbSO3) dan menghasilkan bintik-
bintik berwarna coklat pada kertas saring yang diteteskan Pb acetat tersebut. Hanya
kelemahan uji ini, bila bakteri penghasil H2S tidak tumbuh maka uji ini tidak dapat
dijadikan ukuran. Pembusukan dapat terjadi karena dibiarkan di tempat terbuka dalam
waktu relatif lama sehingga aktivitas bakteri pembusuk meningkat dan terjadi proses
fermentasi oleh enzim-enzim yang membentuk asam sulfida dan amonia (Lawrie,
1995).

2.6.2 Pemeriksaan Organoleptik
Pada daging segar menunjukkan bahwa daging tersebut masih segar kalau dilihat

dari pemeriksaan secara organoleptik. Dimana baik penampilan, warna, tekstur dan
konsistensinya masih memenuhi kriteria daging yang masih segar. Pada sampel daging
dingin yang diperiksa setelah 24 jam menunjukkan bahwa daging tersebut belum terjadi
pembusukan, pada daging beku yang diperiksa setelah 7 hari juga menunjukkan belum
terjadinya pembusukan. Sampel daging busuk menunjukkan perubahan yang sangat
jelas, dimana bau sudah menjadi amis, warna merah kehitaman, berlendir dan tekstur
licin akibat pengeluaran lendir. Warna daging pada daging segar disebabkan oleh
adanya pigmen merah keunguan yang disebut myoglobin yang berikatan dengan
oksigen yang struktur kimianya hampir sama dengan haemoglobin. Tekstur dan
konsistensi dari daging sangat ditentukan oleh protein-protein penyusunnya. Warna
daging yang baru diiris biasanya merah ungu gelap. Warna tersebut berubah menjadi
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terang (merah ceri) bila daging dibiarkan terkena oksigen, perubahan warna merah ungu
menjadi terang tersebut bersifat reversible (dapat balik). Namun, jika daging tersebut
terlalu lama terkena oksigen maka warna merah terang akan berubah menjadi cokelat.
Mioglobin merupakan pigmen berwarna merah keunguan yang menentukan warna
daging segar, mioglobin dapat mengalami perubahan bentuk akibat berbagai reaksi
kimia. Bila terkena udara, pigmen mioglobin akan teroksidasi menjadi oksimioglobin
yang menghasilkan warna merah terang. Oksidasi lebih lanjut dari oksimioglobin akan
menghasilkan pigmen metmioglobin yang berwarna cokelat. Timbulnya warna coklat
menandakan bahwa daging telah terlalu lama terkena udara bebas, sehingga menjadi
rusak (Astawan, 2004).

2.6.3 Metode Hitungan Cawan
Metode hitungan cawan merupakan metode yang paling sensitif untuk

menentukan jasad renik, dengan prinsip jika sel jasad renik yang masih hidup
ditumbuhkan pada medium agar maka sel jasad renik tersebut akan berkembang biak
dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung tanpa menggunakan
mikroskop (Fardiaz, 1992).  Keuntungan menggunakan metode hitungan cawan dalam
menghitung jumlah koloni pada medium agar yaitu : hanya sel yang masih hidup yang
dihitung, beberapa jenis jasad renik dapat dihitung secara langsung, dan dapat
digunakan untuk isolasi dan identifikasi jasad renik karena koloni yang terbentuk
mungkin berasal dari suatu jasad renik yang mempunyai penampakan pertumbuhan
spesifik.
Selain keuntungan yang dimiliki seperti tersebut di atas, metode hitungan cawan juga
memiliki kelemahan seperti yang termuat dalam Fardiaz (1992), yaitu: hasil perhitungan
tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya karena beberapa sel yang berdekatan
mungkin membentuk satu koloni, medium dan kondisi inkubasi yang berbeda mungkin
menghasilkan nilai yang berbeda, jasad renik yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh
pada medium padat dan membentuk koloni yang nampak dan jelas, tidak menyebar, dan
memerlukan persiapan dan waktu inkubasi relatif lama sehingga pertumbuhan koloni
dapat dihitung.

Metode hitungan cawan dapat dibedakan dalam dua cara yaitu metode tuang (pour
plate) dan metode permukaan (surface plate) (Fardiaz, 1993).

1. Metode Tuang (Pour Plate)

Dari pengenceran yang dikehendaki, sebanyak 1 ml atau 0,1 ml larutan tersebut
dipipet ke dalam cawan petri menggunakan pipet 1 ml atau 1,1 ml. Sebaiknya waktu
antara dimulainya pengenceran sampai menuangkan ke dalam cawan petri tidak boleh
lebih lama dari 30 menit. Kemudian ke dalam cawan tersebut dimasukkan agar cair
steril yang telah didinginkan sampai 47-500C sebanyak 15-20 ml. Selama penuangan
medium, tutup cawan jangan dibiarkan dibuka terlalu lebar untuk menghindari
kontaminasi dari luar. Segera setelah penuangan cawan petri digerakkan di atas meja
secara hati-hati, untuk menyebarkan sel-sel secara merata, yaitu dengan gerakkan
melingkar atau gerakan seperti angka delapan. Setelah agar memadat, cawan-cawan
tersebut dapat diinkubasikan di dalam incubator dalam posisi terbalik (Fardiaz, 1993).
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METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Maret - April 2015

3.1.2 Tempat Penelitian

Daging berasal dari pasar tradisional Sentral Makassar. Pengujian dan
pengamatan dilakukan di laboratorium mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas
Hasanuddin.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah daging babi yang dijual di pasar tradisional
Sentral Makassar.

3.2.2 Sampel
Pengambilan sampel dilakukan di Pasar Sentral karena pasar tersebut merupakan

satu – satunya tempat pemasaran daging babi di kota Makassar. Penelitian ini
menggunakan 10 sampel daging babi yang diambil sebanyak ± 15 gr dari 10 lapak
penjualan daging babi di Pasar Sentral.

3.3 Materi Penelitian

3.3.1 Alat dan Bahan Penelitian

1). Pemeriksaan Awal Pembusukan

a. Uji Eber untuk NH3

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung reaksi,
kawat, sumbat karet, daging babi 1 gr dan reagen eber 5 ml

b. Uji Postma
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah saringan, cawan

petri, kertas pH meter, inkubator, daging babi sebanyak 5 gr dihancurkan kemudian
dicampur air dengan perbandingan 1 : 10, larutan MgO 100 mg.

c. Uji H2S

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, kertas
saring, daging babi sebanyak 5 gr dan larutan reagen Pb asetat.
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2). Metode Total Plate Count (TPC)

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, inkubator, pipet
pastur 3 ml, media NA, daging babi 10 mg yang ditambahkan aquades 5 ml kemudian
di ekstrak menjadi 10-1, akuades.

3.4 Prosedur Kerja

1). Pemeriksaan Awal Pembusukan

Uji pembusukan dilakukan untuk mengetahui adanya hasil metabolisme
mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan. Uji pembusukan dapat dilakukan
melalui tiga metode yaitu uji H2S, uji Eber, dan uji postma.

a. Uji Eber untuk NH3

Daging babi diletakkan menggantung di atas  reagen eber dalam tabung reaksi,
seperti pada gambar 1. Amati perubahan yang terjadi setelah 2- 3 menit. Jika timbul
awan putih di sekitar daging berarti daging telah mengalami proses awal pembusukan.
Namun, jika tidak timbul awan putih di sekitar daging berarti daging tersebut belum
mengalami proses awal pembusukan.

Gambar 1. Posisi daging babi dalam uji Eber

b. Uji Postma

Sebanyak 5gr daging babi digerus menggunakan mortar dan alu kemudian
dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer. 50 ml aquades yang telah didihkan dan telah
didinginkan kembali sesuai suhu kamar dicampurkan dengan daging yang telah digerus.
Campuran daging dan aquades (ekstrak daging) didiamkan selama 15 menit. Setelah itu,
disaring dan 10 ml ektrak daging tersebut lalu dimasukkan ke dalam cawan petri yang
berisi 100 mg MgO. Setelah ekstrak daging dan MgO bercampur, kertas pH meter
dimasukkan ke dalam cawan petri. Cawan petri tersebut ditutup kemudian dimasukkan
ke dalam waterbath bersuhu 50°C selama 5 menit.
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Disaring lalu
ambil 10 ml 100mg MgO

Waterbath 50oC selama 5
+ Warna lakmus menjadi biru
- Lakmus tetap merah

Ekstrak
daging

Gambar 2. Prosedur Uji Postma

c. Uji H₂S
Daging babi dimasukkan ke dalam cawan petri kemudian di atas daging tersebut

diletakkan kertas saring. Pb asetat 10 % diteteskan pada kertas saring yang menutupi
daging. Setelah  2-3 menit diamati perubahan yang terjadi pada kertas saring. Jika
timbul titik-titik berwarna coklat sampai hitam artinya daging telah mengalami proses
awal kebusukan.

Gambar 3. Prosedur Uji H2S
2). Metode TPC

Siapkan ekstrak daging sebanyak 5 gr yang dipotong-potong kecil kemudian
dimasukkan dalam kantong kecil dan aquades sebanyak 5 ml juga dimasukkan dalam
kantong tersebut.Tumbuk-tumbuk kantong tersebut sehingga diperoleh ekstrak daging
dengan konsentrasi 10-1. 4 tabung reaksi disiapkan masing-masing diisi dengan 9 ml
aquades. 1 ml ekstrak daging diambil dengan menggunakan pipet pasteur kemudian
masukkan ke dalam salah satu tabung reaksi lalu dihomogenkan sehingga diperoleh
larutan dengan konsentrasi 10-2. 1 ml larutan yang sudah dihomogenkan diambil dari
dalam tabung tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang lain lalu
dihomogenkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 10-3. Hal tersebut
dilakukan hingga tabung keempat sampai tabung sisanya diperoleh dengan konsentrasi
10-4 dan 10-5. Masing – masing ekstrak daging diambil sebanyak 1 ml pada pengenceran

+ Muncul titik – titik coklat sampai hitam
- Tidak terjadi perubahan

pada kertas saring
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10-4 dan 10-5 menggunakan pipet pasteur kemudian dituang ke dalam cawan petri.
Media Natrium Agar (NA) steril dituang ke dalam cawan petri, homogenkan media
dengan memutar membentuk angka 8. Cawan petri dibalik setalah media mengeras dan
disimpan di incubator dengan suhu 37ºC selama 24 jam.
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4.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Pembusukan

Sebanyak 10  sampel yang diambil dari pasar sentral makassar dilakukan uji
H2S, Uji Postma dan Uji Eber untuk menguji proses awal pembusukan pada daging
babi. Pada pengujinan H2S, Pb asetat ditambahkan pada sampel daging yang telah
ditutupi oleh kertas saring. Uji H2S pada dasarnya untuk melihat H2S yang dibebaskan
oleh bakteri pembusuk yang terdapat pada daging. Melalui uji ini daging yang sudah
mengalami proses awal pembusukan akibat bakteri utamanya bakteri penghasil H2S
dapat dideteksi. Gambar 4.1 menunjukkan sampel yang diduga sudah mengalami proses
awal pembusukan.

Gambar 4.1 Hasil Uji H2S (+)
Gambar 4.1 tampak ada area yang warna kertas saringnya berubah menjadi

coklat.  Ini menunjukkan bahwa bakteri pengahasil H2S telah tumbuh pada daging dan
daging mengalami awal pembusukkan. H2S yang dilepaskan oleh bakteri pembusuk
akan berikatan dengan Pb acetat menjadi Pb sulfit (PbSO3) lalu menghasilkan warna
coklat  pada kertas saring. Bakteri  yang menghasilkan H2S antara lain, Pseudomonas.
Bakteri Pseudomonas juga menghasilkan enzim yang mampu memecah komponen
lemak dan komponen protein dari bahan pangan sehingga menimbulkan bau busuk dan
menimbulkan lendir.

Pengujian berikut yang dilakukan untuk mendeteksi proses awal pembusukan
adalah uji Postma. Prinsip dasar uji Postma adalah dengan mendeteksi pelepasan NH3
akibat denaturasi protein daging dengan menggunakan indikator kertas pH meter.
Daging segar  memiliki pH 7,2 Setelah ternak disembelih terjadi  penurunan pH karena
adanya penimbunan asam laktat dalam jaringan otot akibat proses glikolisis anaerob.
Pada beberapa ternak, penurunan pH terjadi satu jam pertama setelah ternak dipotong
dan pada saat tercapainya rigormortis. Peningkatan pH dapat terjadi akibat pertumbuhan
mikroorganisme. Nilai pH daging setelah proses perubahan glikolisis menjadi asam
laktat berhenti berkisar antara 5,6 – 5,8 pada kondisi ini bakteri asam laktat dapat
tumbuh dengan baik dan cepat. Setelah hewan disembelih pH daging mengalami
penurunan karena adanya aktivitas mikroba yang menyebabkan proses glikolisis
menghasilkan asam laktat. Sementara daging yang busuk akan memiliki pH basa yaitu
antara pH 8 – pH 14. Daging busuk mengalami peningkatan pH karena penurunan
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aktivitas mikroba penghasil asam karena persediaan glikogen yang semakin terbatas dan
diikuti aktivitas mikroba penghasil senyawa basa.

Hasil positif ditunjukkan dengan adanya peningkatan pH menjadi lebih basa.
Daging yang mengalami pembusukan akan mengeluarkan gas NH3. NH3 bebas akan
mengikat reagen MgO dan menghasilkan NH3OH. Daging yang segar tidak terbentuk
hasil NH3OH karena belum adanya NH3 yang bebas. Dengan demikian, tidak terjadi
perubahan pH pada kertas pH meter karena MgO merupakan ikatan kovalen rangkap
yang sangat kuat sehingga walaupun terdapat unsur basa pada MgO tersebut, namun
basa tersebut tidak lepas dari ikatan rangkapnya. Jika adanya NH3 maka ikatan tersebut
akan terputus sehingga akan terbentuk basa lemah NH3OH yang akan meningkatkan pH
kertas pH meter. Gambar hasil pengukuran perubahan pH menjadi lebih basah dapat
dilihat pada Gambar 4.2

Gambar 4.2 pH daging yang mengalami pembusukan
Pada uji Eber jika daging mengalami pembusukan, maka daging akan

mengeluarkan gas NH3. Gas NH3 ini kemudian berikatan dengan asam kuat (HCl)
sehingga membentuk NH4Cl (gas). Daging yang busuk akan menghasilkan gas putih
pada dinding tabung reaksi. Jika terjadi pembusukan, maka pada uji ini ditandai dengan
terjadi pengeluaran asap di dinding tabung, dimana rantai asam amino akan terputus
oleh asam kuat (HCl) sehingga akan terbentuk NH4Cl (gas). Pada uji yang dilakukan
dapat dilihat pada gambar 4.4 diatas tidak adanya awan putih yang terbentuk pada
dinding tabung reaksi. Sedangkan pada gambar 4.4 sampel yang diuji menghasilkan
awan putih pada dinding tabung reaksi. Ini menunjukkan bahwa pada gambar 4.4
daging menghasilkan gas NH3 yang kemudian berikatan dengan HCl sehingga
membentuk awan putih pada dinding tabung reaksi.

Adanya Gas Putih

Gambar 4.3 Hasil Uji Eber (-) Gambar 4.4 Hasil Uji Eber (+)
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Dari ketiga pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi awal pembusukan
daging diperoleh hasil seperti yang tertera pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Hasil Uji H2S, Uji Postma, dan Uji Eber

Dari 10 sampel yang diuji hanya sampel S4 yang tidak terdapat area berwarna
coklat pada kertas saring yang digunakan (negatif). Dengan demikian melalui uji H2S
diketahui 9 sampel (90%) yang digunakan telah mengalami proses awal pembusukan.
Berdasarkan hasil uji postma didapatkan 10 sampel (100%) memilki pH basa yaitu
antara 8-9 atau di atas pH daging segar, sehingga diduga sampel sudah mengalami awal
pembusukan. Perubahan tingkat keasaman menjadi lebih basa disebabkan karena
sejumlah bakteri pembusuk yang terdapat dalam daging mampu melakukan proses
fermentasi dan menghasilkan amonia. Pengujian awal pembusukan dengan uji eber
menunjukkan hasil yang berbeda pula dengan uji H2S dan uji postma. Hasil uji Eber
menunjukkan 7 sampel (70%) positif mengalami proses awal pembusukan.

Dari ketiga uji yang dilakukan hanya uji Postma yang mendeteksi seluruh
sampel positif sudah mengalami proses awal pembusukan. Walaupun sudah mengalami
awal pembusukan namun tampilan fisik sampel daging babi belum menunjukkan
perubahan seperti perubahan warna, bau, dan adanya lendir pada permukaan daging.
Hal tersebut diakibatkan karena daging belum busuk namun sudah pada tahap awal
pembusukan. Tingginya presentase daging yang positif mengalami proses awal
pembusukan diduga akibat sanitasi dan higienitas produk daging babi yang dijual di
Pasar tradisional sentral kurang terjaga. Daging yang dijajakan diatas meja dan di ruang

No Kode
Sampel Hasil Uji H2S

Hasil Uji
Postma Hasil Uji Eber

1 S1 Adanya area yang berwarna
coklat (+)

pH 8 – 9
(+)

Tidak Berawan (-
)

2 S2 Adanya  area yang berwarna
coklat (+)

pH 8 – 9
(+) Berawan (+)

3 S3 Adanya  area yang berwarna
coklat (+)

pH 8
(+) Berawan (+)

4 S4 Tidak adanya  area yang
berwarna coklat (-)

pH 8
(+) Berawan (+)

5 S5 Adanya  area yang berwarna
coklat (+)

pH 8
(+) Berawan (+)

6 S6 Adanya  area yang berwarna
coklat (+)

pH 8
(+)

Tidak Berawan
(-)

7 S7 Adanya  area yang berwarna
coklat (+)

pH 8 – 9
(+) Berawan (+)

8 S8 Adanya  area yang berwarna
coklat (+)

pH 8 – 9
(+) Berawan (+)

9 S9 Adanya  area yang berwarna
coklat (+)

pH 8 – 9
(+) Berawan (+)

10 S10 Adanya  area yang berwarna
coklat (+)

pH 8
(+)

Tidak Berawan
(-)
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terbuka. Kondisi demikian memungkinkan bakteri dari lingkungan termasuk bakteri
pembusuk dapat mengontaminasi daging babi.

4.2 Total Plate Count (TPC)

Sampel yang telah diuji awal pembusukan kemudian diuji dengan Pengujian
Jumlah Total Bakteri/Total Plate Count (TPC). Uji Total Plate Count (TPC) dilakukan
pada media Nutrient Agar (NA) dengan metode agar tuang. Uji TPC dilakukan untuk
membandingkan cemaran bakteri yang mengontaminasi daging dengan ambang Batas
Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM) yang telah ditetapkan oleh SNI. Berdasarkan
SNI 7388:2009 batas maksimum cemaran bakteri adalah sebesar 1x106 cfu/gr, sehingga
daging yang telah terkontaminasi melebihi ambang batas tersebut artinya sudah tidak
memenuhi kriteria ASUH. Kontaminasi bakteri yang tinggi dapat memicu terjadinya
pembusukan lebih cepat, akibatnya daya simpan daging menjadi lebih cepat, dan yang
lebih berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit utamanya jika terkandung bakteri
patogen. Hasil pengujian TPC dapat dilihat pada  Tabel 4.2
Tabel 4.4 Hasil perhitungan total plate count (TPC)
No. Kode Sampel TPC (cfu/g) Keterangan
1 S1 9,6 x 106 >BMCM
2 S2 9,5 x 106 >BMCM
3 S3 8,1 x 106 >BMCM
4 S4 10,3 x 106 >BMCM
5 S5 5, 9 x 106 >BMCM
6 S6 8, 9 x 106 >BMCM
7 S7 2 x 106 >BMCM
8 S8 1, 8 x 106 >BMCM
9 S9 8,4 x 106 >BMCM
10 S 10 3, 8 x 106 >BMCM

a BMCM = Batas Maksimum Cemaran Mikroba
Berdasarkan tabel 4.2 seluruh sampel (100%) terkontaminasi mikroba melebihi

standar yang ditetapkan oleh SNI yaitu 1x106 cfu/gr. Jumlah Total plate count (TPC)
yang tertinggi terdapat pada sampel S4 yaitu 10,3 x 106 cfu/gr. Mikroorganisme
penyebab pembusukkan daging diperoleh dari infeksi saat hewan hidup (penyakit
endogenus), atau dari kontaminasi pasca mati (penyakit eksogenus). Sumber
kontaminasi pada daging dapat berupa:  hewannya sendiri (misalnya: rambut, bulu
(unggas), kulit, kotoran, isi saluran pencernaan), air yang digunakan selama proses
pemotongan, udara, lantai atau tanah, peralatan pemotongan, dan tempat pemasaran
beserta peralatan dan penjualannya. Pada tempat pemotongan dan alat – alat yang
digunakan jika tidak bersih (higienis) akan mempengaruhi jumlah kontaminasi mikroba
ke karkas yang dihasilkan. Selain itu kebersihan alat transportasi sangat penting dalam
menjamin keamanan daging sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Transportasi yang
baik memiliki bak tertutup, adanya sistem pendingin dan higienis. Tempat penjualan
daging pun sangat menentukan. Tingginya cemaran mikroba menunjukkan bahwa
pedagang tidak memperhatikan sanitasi dan higienitas dari alat – alat yang digunakan
untuk memotong daging babi ataupun meja yang digunakan untuk meletakkan daging
yang dijual.
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Sampel diambil menggunakan coolbox yang berisi icepack dan pengambilan
dilakukan pada pagi hari. Sampel daging babi yang diambil, sebelumnya telah
dilakukan pemotongan dirumah potong hewan di BTP kemudian dibawa ke pasar
sentral makassar untuk dijual oleh pedangang. Daging yang telah dibawa kepasar
kemudian dijual diatas meja jualan maupun digantung. Meja penjualan pun umumnya
kotor bahkan ada beberapa penjual yang meja penjualannya tidak diapisi dengan plastik
pembungkus meja. Kontaminasi bakteri dari udara sangat memungkinkan dimana lokasi
penjualan daging babi beredekatan dengan jalur kendaraan umum dan sangat terbuka.

Gambar 4.6 Control NA Gambar 4.7 Koloni bakteri di media NA
Gambar 4.6 dan 4.7 menunjukan hasil kultur bakteri pada media NA. pada

media NA semua bakteri dapat tumbuh dengan baik. .Peningkatan jumlah bakteri pada
daging sampai saat di tangan konsumen diperparah oleh kondisi pasar tradisional sentral
makassar sebagai tempat distribusi daging dari RPH. Pedagang pasar pada umumnya
tidak melakukan praktek higienis, kebiasaan cuci tangan masih buruk, tidak
menggunakan celemek khusus yang bersih dan selama berjualan. Bakteri yang berasal
dari tangan penjual dan pembeli di pasar bergantian memengan daging babi, menambah
kontaminasi bakteri semakin tinggi. Lingkungan sekitar tempat penjualan daging seperti
tempat air buangan, lantai atau tanah, dinding dan tempat pembuangan sampah, serta
blok penjualan daging babi di pasar Sentral Makassar yang terbuka dan menjadi sumber
pencemaraan bakteri. Kondisi lantai pasar yang kotor dengan tanah juga merupakan
kontaminan terhadap daging yang berada dalam pasar. Bakteri anaerobik pembentuk
spora dan gas misalnya Clostidium botulium dapat ditemukan di dalam tanah, air dan
ikan (Soeparno,1998). Tanah mengandung bakteri sebanyak 1,6x105 cfu/gr, lantai,
dinding, langit – langit pasar yang berkontruksi buruk dapat membawa bakteri
Streptococus aureus (Lawrie,1995).
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5. Simpulan dan saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian awal pembusukan pada daging babi dapat
disimpulan bahwa dari 10 sampel daging babi yang diambil dari pasar tradisional sentral
makassar, 100% sampel positif mengalami awal pembusukkan berdasarkan hasil uji dari
uji H2S sebanyak 90% sampel positif, uji Postma 100% sampel positif, uji Eber 70%
sampel positif dan untuk total cemaran bakteri di peroleh 100% sampel daging babi
tercemar bakteri melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh SNI. Sehingga melalui
penelitian ini didapatkan bahwa dari ketiga uji awal pembusukan yang dilakukan, uji
postma lebih efektif dalam mendekteksi  awal pembusukan pada daging babi.

5.2 Saran

Berdasarkan peneitian yang dilakukan disarankan :

a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yaitu identifikasi cemaran bakteri tertentu pada
daging babi yang dipasarkan di kota Makassar.

b. Perlu Adanya kesadaran masyarakat tentang higienitas dan sanitasi penjualan daging
babi yang ada di pasar terutama di Pasar Sentral sebagai pusat penjualan daging babi
di Makassar.

c. Perlu adanya kontrol dari dinas terkait untuk memastikan kelayakan daging babi yang
dijual di Pasar Sentral Makassar.
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