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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia telah banyak mengenal produk pangan fermentasi

antara lain yang berasal dari susu seperti yogurt, keju, es krim dan dadih (produk

olahan susu fermentasi tradisional dari susu kerbau di daerah Sumatera Barat dan

Jambi) ataupun yang berasal dari daging seperti sosis dan urutan/bebontot

(produk fermentasi daging tradisional asal Bali). Pengembangan berbagai produk

fermentasi tersebut disamping ditujukan pada diversifikasi pangan, juga diarahkan

pada pengembangan makanan kesehatan, sehingga produk-produk fermentasi

tersebut memiliki prospek yang sangat baik menjadi pangan probiotik yang

populer di Indonesia.

Walaupun berbagai produk pangan probiotik banyak diminati masyarakat

di Indonesia, namun demikian produk probiotik berbentuk sosis belum dikenal

oleh masyarakat secara luas. Beberapa faktor yang menyebabkan produk sosis

fermentasi ini belum dikenal oleh masyarakat diantaranya disebabkan karena tidak

semua masyarakat mengetahui ada produk pangan berupa sosis probiotik, produk

sosis probiotik tidak disukai karena cita rasanya asing, masyarakat menganggap

bahwa sosis sebagai makanan sampingan karena makanan pokok sebagian orang

Indonesia adalah berupa nasi, selain itu ketersediaan produk sosis di pasar masih

terbatas, dan harganya relatif mahal.

Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam pemenuhan

kebutuhan gizi manusia. Selain mutu proteinnya tinggi, daging juga mengandung

asam amino essensial yang lengkap dan seimbang, selain itu bahan pangan ini

juga mengandung beberapa jenis vitamin dan mineral. Nilai gizi tinggi yang
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terkandung pada daging menyebabkan daging bersifat perisable, yang ditandai

dengan perubahan warna, rasa, aroma, dan bahkan pembusukan (Purnomo et al.,

2006).

Daging yang dikonsumsi oleh masyarakat selama ini berasal dari ternak

unggas, kambing, domba, sapi dan kerbau. Kerbau merupakan salah satu jenis

ternak Indonesia yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Lendhani

(2005) menyatakan bahwa kerbau memiliki ciri spesifik berupa tanduk melingkar

panjang ke belakang, warna abu-abu coklat, bentuk tubuh yang gempal padat dan

berisi yang membuktikan bahwa kerbau ini mampu mengubah pakan yang

berkualitas rendah berupa rumput dan pakan lainnya menjadi daging.

Selain bernilai gizi tinggi daging kerbau dapat diolah menjadi berbagai

produk pangan, antara lain rendang, sate, bakso, dendeng dan sosis. Kebutuhan

terhadap daging kerbau juga semakin meningkat yang dibuktikan dengan jumlah

populasi ternak kerbau mencapai 1.608/ton pada tahun 2012. Angka ini

merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir (Dirjen Peternakan, 2013).

Salah satu produk pangan yang digemari masyarakat dan memerlukan

proses pengawetan dalam penyimpanannya adalah sosis. Selama ini pembuatan

sosis terbatas pada proses pengolahannya (pengukusan, perebusan dan

pengasapan), untuk meningkatkan keanekaragaman pangan maka dapat dibuat

sosis probiotik. Sosis probiotik merupakan salah satu produk pangan yang mampu

membawa probiotik berperan dalam membantu mengoptimalkan fungsi saluran

pencernaan untuk mencerna dan menyerap makanan yang masuk ke dalam tubuh.

Sebagai produk olahan daging, sosis mempunyai potensi sebagai media

tumbuhnya mikroba patogen. Kadar air yang tinggi hingga mencapai 60% sangat
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menunjang pertumbuhan mikroorganisme. Mikroba patogen tentunya dapat

menyebabkan kerusakan dan kebusukan pada sosis. Kualitas sosis juga ditentukan

oleh proses penyimpanan terutama kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologisnya.

Penyimpanan suhu ruang mempunyai potensi yang besar terjadinya kontaminasi

bakteri, karena pada suhu ruang bakteri dapat berkembang dengan pesat. Sosis

daging kerbau  merupakan salah satu bentuk makanan olahan yang mempunyai

daya simpan pendek terutama jika disimpan pada suhu ruang (±250 C).

Perkembangan dunia bioteknologi dalam bidang pengawetan makanan

telah menghasilkan suatu terobosan dengan memanfaatkan bakteri yang memiliki

kemampuan untuk memperpanjang daya simpan makanan yang dikenal dengan

istilah biopreservatif. Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang terdapat secara

alami pada bahan makanan, misalnya susu, daging atau bahan lain yang mudah

rusak dan digunakan untuk memproduksi bahan pangan olahan. Bakteri asam

laktat dapat mempertahankan mutu makanan dari bakteri pengganggu dan bakteri

pembusuk dengan memproduksi berbagai agen antibakteri, diantaranya asam

organik (asam asetat dan asam laktat), diasetil, hidrogen peroksida dan bakteriosin

(Holzapfel et al., 1995).

Proses fermentasi yang terjadi pada produk sosis oleh bakteri khususnya

bakteri asam laktat bisa berfungsi sebagai probiotik yang baik bagi tubuh.

Kualitas sosis probiotik dapat dicirikan dari kandungan total bakteri asam laktat

(BAL). Manfaat kesehatan tersebut diantaranya adalah memperbaiki daya cerna

laktosa, mengendalikan bakteri patogen dalam saluran pencernaan, pencegahan

sembelit dan inaktivasi berbagai senyawa beracun. Menurut Zubillaga et al.

(2001) manfaat probiotik terbukti efektif dalam menangani berbagai penyakit
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seperti tukak lambung, diare, intoleransi terhadap laktosa, alergi makanan dan

juga kanker saluran pencernaan. Secara alami, terdapat spesies bakteri asam laktat

yaitu Lactobacillus plantarum yang tumbuh pada daging sapi murni diharapkan

dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan sosis fermentasi dengan kualitas

yang baik. Lactobacillus plantarum pada penelitian ini digunakan sebagai starter

sosis probiotik daging kerbau.

Pemilihan kultur starter Lactobacillus plantarum dalam pembuatan sosis

terfermentasi dikarenakan jenis ini merupakan salah satu bakteri homofermentatif

yang dominan menghasilkan asam laktat dalam jumlah besar dan hanya sebagian

kecil asam asetat, etanol dan CO2 (Rahayu dkk., 1992) dan mempunyai suhu

optimum 300C serta kisaran suhu 200-500C (Jay, 1992). Berdasarkan hasil

penelitian Pittoria (2015) menyatakan bahwa rata-rata populasi kultur starter pada

sosis probiotik daging kerbau dengan penambahan bakteri Lactobacillus

plantarum pada level 2%, 4%, 6% dan 8% adalah 8 log10 cfu/ml (108 cfu/ml).

Sedangkan kandungan bakteri asam laktat pada sosis setelah proses conditioning

pada level 2% menjadi 7,230 log10 cfu/g, level 4% menjadi 8,258 log10 cfu/g, level

6% menjadi 6,943 log10 cfu/g, dan pada level 8% menjadi 5,900 log10 cfu/g, level

penambahan bakteri Lactobacilus plantarum memberikan pengaruh sangat nyata

terhadap jumlah bakteri asam laktat yang tumbuh pada sosis probiotik.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan judul “Karakteristik Mutu Kimia

Sosis Probiotik Daging Kerbau dengan Penambahan Bakteri Lactobacillus

plantarum pada Konsentrasi yang Berbeda.”
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1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level terbaik penambahan

bakteri asam laktat (Lactobacillus plantarum) terhadap karakteristik mutu kimia

sosis probiotik daging kerbau yang meliputi kadar air, kadar protein, kadar lemak

dan kadar abu.

1.3. Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik mutu kimia

sosis probiotik daging kerbau dengan penambahan starter bakteri asam laktat

(Lactobacillus plantarum). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

informasi tentang level penambahan bakteri asam laktat yang terbaik terhadap

mutu kimia sosis probiotik daging kerbau.

1.4. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan bakteri asam laktat

(Lactobacillus plantarum) pada level yang berbeda dapat memberikan pengaruh

yang nyata terhadap karakteristik mutu kimia sosis probiotik daging kerbau.


