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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Daging Sapi 

Daging sapi didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk 

hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 1994). 

Daging sapi merupakan bagian dari hewan potong yang digunakan manusia untuk 

bahan makanan (Saptarini, 2009). Daging sapi merupakan produk ternak yang 

merupakan sumber protein hewani. Daging sapi merupakan bahan pangan yang 

mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk pertumbuhan dan 

kesehatan (Arifin et al., 2008).  

Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan asal ternak yang 

mengandung nutrisi berupa air, protein, lemak, mineral, dan sedikit karbohidrat 

sehingga dengan kandungan tersebut menjadikan medium yang baik untuk 

pertumbuhan bakteri dan menjadikan mudah mengalami kerusakan (Nurwantoro 

et al., 2012
a
). Bahan pangan asal ternak menjadi berbahaya dan tidak berguna 

apabila tidak aman, oleh karena itu, perlu penjagaan yang mutlak dalam keamanan 

pangan supaya menjadikan berguna bagi tubuh (Bahri, 2008). Komposisi daging 

sapi terdiri dari 19% protein, 5% lemak, 70% air, 3,5% zat-zat non protein, dan 

2,5% mineral (Forrest et al., 1992). Sumber lain menyatakan bahwa daging sapi 

terdiri dari 75% air, 19% protein, 3,5% substansi non protein yang larut, dan 2,5% 

lemak (Lawrie, 2003). Perbandingan komposisi daging dari sapi, kambing, ayam 
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dan babi dapat dilihat pada Tabel 1. Selain itu bila ditinjau dari asam aminonya, 

daging memiliki komposisi asam amino yang lengkap dan seimbang hal ini dapat 

dilihat pada Tabel 2 (Anjasari, 2010). 

 

Tabel 1. Komposisi Gizi Daging Ayam, Sapi, Kambing dan Babi    

(Departemen Kesehatan RI, 1995) 

 

Jenis Daging 
Komposisi 

Protein Air Lemak 

 ------------------------------------(g)---------------------------------- 

Ayam 18,2 55,9 25,0 
Domba 17,1 66,3 14,8 

Sapi 18,8 66,0 14,0 

Kambing 16,6 70,3   9,2 

Babi 11,9 42,0 45,0 

 

 

Tabel 2. Komposisi Asam Amino Essensial Daging Sapi (Anjasari, 2010) 

 

Jenis Asam Amino Esensial Kadar Protein Berat Molekul 

 --------(%)------- ------(g/mol)----- 

Arginin  6,9 174,2 
Histidin 2,9 155,2 

Isoleusin 5,1 131,2 

Leusin 8,4 131,2 

Lisin 8,4 146,2 

Metionin 2,3 149,2 

Phenilalanin 4,0 165,2 

Threonin 4,0 119,1 

Triptofan  1,1 204,2 

Valin 5,7 117,1 

 

 

2.2.   Total Koloni Bakteri Daging Sapi 

 

 Bahan pangan asal ternak seperti daging, susu dan telur merupakan bahan 

pangan yang mudah rusak dan media yang sangat baik untuk pertumbuhan 

bakteri. Daging sangat memenuhi persyaratan untuk perkembangan bakteri 

perusak dan pembusuk karena mempunyai kadar air tinggi, kaya akan zat yang 
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mengandung nitrogen dengan kompleksitasnya berbeda, mengandung senyawa 

karbohidrat yang dapat di fermentasi, kaya akan mineral dan kelengkapan faktor 

untuk pertumbuhan mikroorganisme, dan mempunyai pH yang menguntungkan 

bagi sejumlah mikroorganisme (Soeparno, 1994). Daging mudah mengalami 

kerusakan oleh bakteri dengan ditandai perubahan bau dan timbul lendir yang 

biasanya terjadi jika jumlah bakteri menjadi jutaan atau ratusan juta sel atau lebih 

per 1 cm luas permukaan danging dan kerusakan tersebut disebabkan oleh bakteri 

pembusuk (Sa’idah et al., 2011). Cemaran bakteri pada pangan asal ternak yang 

dapat membahayakan kesehatan manusia adalah Coliform, Escherichia coli, 

Enterococci, Staphylococcus aureus, Clostridium sp., Salmonella sp., 

Champhylobacter sp. dan Listeria  sp (Syukur, 2006).  

Pencemaran bakteri terjadi dari rumah pemotongan hewan sampai ke pasar. 

Sumber pencemaran tersebut antara lain adalah : 1) hewan (kulit, kuku, isi 

jeroan), 2) pekerja/manusia yang mencemari produk ternak melalui pakaian, 

rambut, hidung, mulut, tangan, jari, kuku, alas kaki, 3) peralatan (pisau, alat 

potong/talenan, pisau, boks), 4) bangunan (lantai), 5) lingkungan (udara, air, 

tanah), dan 6) kemasan (Gustiani, 2009). Faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri pada daging dibagi menjadi dua kelompok yaitu faktor 

interinsik dan faktor eksterinsik. Faktor interinsik terdiri dari nilai nutrisi daging, 

kadar air, pH potensi oksidasi-reduksi dan ada tidaknya substansi penghalang atau 

penghambat, sedangkan faktor eksterinsik terdiri dari temperatur, kelembaban 

relatif, ada tidaknya oksigen, dan bentuk atau kondisi (Soeparno, 1994). Proses 

pemotongan khususnya pengulitan dan pengeluaran jeroan merupakan titik paling 

rentan terhadap terjadinya kontaminasi dari bagian luar kulit dan isi saluran 
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pencernaan (Bukle el al., 1987). Awal pencemaran pada daging sapi terjadi pada 

saat penyembelihan dengan alat-alat yang digunakan tidak steril dan pencemaran 

daging sapi semakin memburuk pada saat distribusi karena daging sapi dari RPH 

sudah terkontaminasi bakteri dan mengalami pertumbuhan bakteri (Arifin et al., 

2008). Semua hal yang kontak langsung dengan daging seperti halnya meja, 

peralatan, penjual, pembeli, dan lingkungan dapat menjadi sumber kontaminasi 

(Kuntoro et al., 2013). Syarat mutu mikrobiologis daging sapi sesuai (SNI 

3932:2008
b
) ditampilkan pada Tabel 3. 

 

 Tabel 3. Syarat Mutu Mikrobiologis Daging Sapi (SNI, 2008
b
)  

 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Total Plate Count 

Coliform 

Staphylococcus aurens 

Salmonella sp 

Escherichia coli 

cfu/g 

cfu/g 

cfu/g 

per 25 g 

cfu/g 

Maksimum 1x 10
6 

Maksimum 1x 10
2
 

Maksimum 1x 10
2
 

Negatif 

Maksimum 1x 10
1
 

 

 

2.3.   pH Daging Sapi 

 

Nilai pH merupakan salah satu kriteria dalam menentukan kualitas daging. 

Pada saat hewan masih dalam keadan hidup nilai pH pada otot yaitu sekitar 7,0 - 

7,2. pH daging sapi berkisar antara 5,46 sampai 6,29 (Yanti et al., 2008), menurut 

Abustam (2012)  mengatakan bahwa pH daging sapi relatif asam yaitu 5,5 sampai 

5,8. Proses yang terjadi dalam perubahan pH daging yaitu proses glikolisis. 

Perbedaan nilai pH disebabkan oleh perbedaan kandungan glikogen dalam daging 

sehingga kecepatan glikolisis berbeda. Semakin rendah kadar glikogen daging, 
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maka makin lambat proses glikolisis dan pH semakin rendah (Komariah et al., 

2009). Penurunan pH otot postmortem banyak ditentukan oleh laju glikolisis 

postmortem serta cadangan glikogen otot dan pH daging ultimat, normalnya 

antara 5,4 - 5,8. Stres sebelum pemotongan, pemberian injeksi hormon atau obat, 

spesies, individu ternak, macam otot, stimulasi listrik dan aktivitas enzim yang 

mempengaruhi glikolisis adalah faktor-faktor yang menghasilkan variasi pH 

daging (Soeparno, 1994).  

Penurunan pH pada ternak bervariasi, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor 

interinsik dan ekterinsik. Faktor interinsik antara lain spesies, tipe otot, glikogen 

otot, dan variabilitas diantara ternak, sedangkan faktor eksterinsik antara lain 

adalah temperatur lingkungan, perlakuan adanya bahan tambahan sebelum 

pemotongan dan stress sebelum pemotongan (Lawrie 2003). Setelah fase 

rigormortis pH terendah yang dapat dicapai daging 5,1 dan tertinggi 6,2 apabila 

pH sudah melebihi pH tertinggi maka akan menjadikan ideal untuk pertumbuhan 

bakteri dan semakin banyak bakteri akan menjadikan pH meningkat (Suradi, 

2012). Semakin lama daging sapi berada pada suhu ruang akan menjadikan 

semakin banyak basa yang dihasilkan akibatnya semakin meningkatnya aktivitas 

bakteri dan terjadi proses pembusukan yang diikuti peningkatan pH dan 

peningkatan pertumbuhan bakteri selain itu maksimal pemaparan terhadap suhu 

ruang dari daging yang masih berada pada pH normal yaitu sampai 6 jam karena 

masih berada pada proses glikolisis posmortem (Jay, 1978).   
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2.4.   Kadar Air Daging Sapi 

 
Batas ambang kadar air daging sapi yaitu 65 - 80% (Winarno dan Koswara, 

2002). Kadar air dalam daging segar tercatat memiliki rata-rata 75%, untuk batas 

normal antara 65 - 80% (Lawrie 2003). Kadar air daging sekitar 75,83% (Kuswati 

2006). Kadar air yang tersedia dalam daging sangat mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan mikroorganisme. Kualitas karkas yang berhubungan dangan umur 

dan lemak intramuskuler mempunyai pengaruh terhadap kadar air daging dan sapi 

yang mendapat pakan berenergi tinggi akan meninmbun lemak intramaskular 

lebih cepat dibanding sapi yang diberikan pakan berenergi rendah sehingga 

jumlah deposisi lemak intramaskular lebih banyak dan berdampak pada 

presentase kadar air yang rendah (Soeparno, 1994). Kadar air dalam daging juga 

dipengaruhi oleh kandungan lemak intramuskuler yang terdapat dalam otot 

(Nurwantoro et al., 2012).  

Kadar air pada daging selain dipengaruhi oleh lemak intramaskuler pada 

otot dipengaruhi pula oleh umur ternak, ternak muda memiliki kadar air yang 

lebih tinggi daripada yang lebih tua karena semakin meningkatnya umur semakin 

meningkat deposisi lemak intramaskuler yang menjadikan penurunan kadar air 

(Hidayat et al., 2009). Penurunan kadar air disebabkan karena adanyan tekanan 

osmosis. Tekanan osmosis merupakan pertukaran air antara sel dengan 

lingkungan karena perbedaan konsentrasi (Kuntoro et al., 2007). Kebusukan pada 

daging sapi berhubungan dengan kadar air yang ada, dengan terjadi kebusukan 

menjadikan perubahan nilai kadar air (Suradi, 2012). 

 


