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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Daging

Daging menurut SNI 01-0366-2000 adalah urat daging yang melekat pada

kerangka kecuali urat daging dari bagian bibir, hidung dan telinga yang berasal

dari hewan sehat pada saat dipotong (Badan Standardisasi Nasional, 2000).

Definisi daging secara umum adalah semua jaringan hewan dan semua produk

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

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 2005).

Nilai gizi daging kerbau relatif sama dengan daging sapi, perbedaan

mencolok antara daging kerbau dengan daging sapi, antara lain warna daging

kerbau merah gelap, sedangkan daging sapi merah segar, serat daging kerbau

lebih kasar dan daging sapi lebih halus, daging kerbau mengandung kadar protein

lebih tinggi dan kadar air rendah sedangkan daging sapi kadar proteinnya rendah

dan mengandung kadar air tinggi dan lemak daging kebau berwarna kuning

sedangkan lemak daging sapi berwarna putih agak kuning (Murtidjo, 1991).

Soeparno (2005) menambahkan kualitas daging dipengaruhi oleh berbagai

faktor yaitu faktor sebelum pemotongan dan setelah pemotongan. Faktor sebelum

pemotongan dan faktor setelah pemotongan. Komposisi kimia daging terdiri dari

air 75%, protein 19%, lemak 2,5%, dan substansi bukan protein terlarut 3,5%

yang meliputi karbohidrat, garam organik, substansi nitrogen terlarut, mineral,

dan vitamin (Lawrie, 1995). Hasbullah (2005) menambahkan komposisi zat gizi

daging kerbau terlihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Komposisi Zat Gizi Daging  Kerbau Per 100 Gram Bahan

Zat gizi Daging kerbau
Air (gram) 84
Protein (gram) 18,7
Energi (K) 84
Lemak (gram) 0,5
Kalsium (mg) 7
Besi (mg) 2
Vitamin A (SI) 0

Sumber : Hasbullah (2005)

2.2. Sosis

Menurut SNI 01-3820-1995, sosis merupakan produk makanan yang

diperoleh dari campuran daging halus (mengandung daging tidak kurang dari

75%) dengan tepung atau pati dengan atau tanpa penambahan bumbu dan bahan

tambahan makanan lain yang diizinkan dan dimasukkan ke dalam selubung sosis.

Soeparno (2005) membagi sosis menjadi beberapa jenis, yaitu (1) sosis segar yang

dibuat dari daging segar, tidak dikuring (tidak dilakukan penggaraman), dicacah,

dilumatkan atau digiling, diberi garam dan bumbu-bumbu, dimasukkan dan

dipadatkan di dalam selongsong serta harus dimasak sebelum dimakan, (2) sosis

masak yang dibuat dari daging segar, bisa dikuring atau tidak dimasukkan dan

dipadatkan dalam selongsong, tidak diasap, dan setelah dibuat harus segera

dimakan, (3) sosis spesialis daging masak yang dibuat dari daging khusus,

dikuring atau tidak dikuring, dimasak dan jarang diasap, sering dibuat dalam

bentuk batangan atau daging loaf, dan biasa dijual dalam bentuk irisan-irisan yang

dipak atau dibungkus, dapat dikonsumsi dalam keadaan dingin, (4) sosis kering

dan agak kering yang dibuat dari daging yang dikuring dan dikeringkan udara,
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dapat diasap sebelum pengeringan, serta dapat dikonsumsi dalam keadaan dingin

atau setelah dimasak.

Menurut USDA (2001), produk sosis segar memiliki masa simpan 1 – 2

hari dalam suhu dingin (40C), sedangkan sosis asap memilki masa simpan 7 hari.

Produk sosis semi kering summer sausage memiliki masa simpan 3 minggu dalam

suhu dingin. Penyimpanan beku pada suhu -180C akan memperpanjang masa

simpan produk-produk sosis tersebut hingga 1– 2 bulan. Salah satu kriteria mutu

sosis yang penting dilihat dari kandungan gizinya, yaitu terdiri atas kadar air, abu,

lemak, protein dan karbohidrat. Syarat mutu sosis daging menurut SNI 01-3820-

1995 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Syarat Mutu Sosis Daging (SNI 01-3820-1995)

Jenis Analisis Syarat Mutu (%/b/b)
Bau Normal
Rasa Normal
Warna Normal
Kadar Air Maks 67,0
Kadar Abu Maks 3,0
Kadar Protein Min 13,0
Kadar Lemak Maks 25,0
Kadar Karbohidrat Maks 8,0

Sumber: Dewan Standardisasi Nasional (DSN, 1995).

2.3. Bakteri Asam Laktat

BAL ditemukan pertama kali oleh Pasteur, seorang profesor kimia di

University of Lille pada tahun 1878. Pada tahun 1889, Tissier, peneliti Prancis

menemukan bakteri yang mendominasi saluran usus bayi yang minum air susu ibu

yaitu Bifidobacterium. BAL berbentuk bulat maupun batang, Gram positif dan

(dengan sedikit perkecualian) tidak motil, katalase negatif, tidak mempunyai

sitokrom, aerotoleran, anaerobik hingga mikroaerofolik, serta membutuhkan
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nutrisi yang kompleks seperti asam amino, vitamin (B1, B6, B12 dan biotin),

purin dan pirimidin (Surono, 2004).

BAL sering ditemukan secara alamiah dalam bahan pangan. Bakteri ini

hidup pada susu, daging segar, dan sayur-sayuran. Pada proses fermentasi daging

spontan, BAL yang berasal dari bahan mentah atau lingkungan menyebabkan

terbentuknya asam laktat dari penggunaan karbohidrat, maupun rendahnya nilai

pH (5,9 sampai 4,6) (Surono, 2004). Bakteri asam laktat berperan dalam

melakukan penguraian glukosa atau karbohidrat menjadi monosakarida, protein

menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak dan selanjutnya membentuk

produk akhir yang berupa asam laktat dan senyawa lainnya (Fardiaz, 1992).

Charteris et al. (1998) yang menyatakan bahwa jumlah minimal

mikroorganisme probiotik dalam bioproduk untuk dapat memberikan manfaat

kesehatan adalah 109-1010 cfu/100 g produk. Penelitian mengenai bakteri asam

laktat sebagai kandidat probiotik telah banyak dilakukan pada bidang kesehatan,

probiotik banyak diteliti berkaitan dengan kemampuannya mengatasi gangguan

pencernaan. Gill and Guarner (2004) mengatakan beberapa gangguan pencernaan

dapat berupa inflamasi pada saluran pencernaan. Selain itu juga sebagai penghasil

antimikroba, bakteri asam laktat dapat menghambat bakteri patogen sehingga

dapat mencegah terjadinya diare dan infeksi usus.

Erkkila (2001) menyatakan bahwa penambahan starter bakteri asam laktat

pada produk pangan probiotik yang berkualitas sebaiknya 106 cfu/g. Bakteri asam

laktat yang digunakan sebagai probiotik adalah bakteri asam laktat yang tahan

terhadap pH lambung dan garam empedu yang diharapkan dapat sampai ke usus

dan berfungsi sebagai kandidat probiotik. Asam laktat yang dihasilkan akan
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mempertajam dan memperkuat flavour atau cita rasa sosis sehingga menjadi enak

serta dapat menyebabkan rasa asam dan turunnya pH yang menyebabkan

koagulasi protein sehingga tekstur menjadi keras sebagai ciri khas sosis yang

difermentasi (Purnomo, 1990).

2.3.1. Bakteri Lactobacillus plantarum

Bakteri Lactobacillus plantarum termasuk bakteri dalam filum Firmicutes,

Ordo Lactobacillales, famili Lactobacillaceae, dan genus Lactobacillus.

Lactobacillus dicirikan dengan bentuk batang, umumnya dalam rantai-rantai

pendek. Lactobacillus merupakan bakteri Gram positif, tidak menghasilkan spora,

anaerob fakultatif, dan sering ditemukan dalam produk susu, serelia, produk

daging, air, limbah, bir, anggur,buah-buahan, dan sayur-mayur. Genus ini tumbuh

baik atau optimum pada suhu 300 sampai 400C (Pelezar and Chan, 2008).

Pengolahan pangan dan pakan menggunakan BAL adalah teknologi yang

telah ada sejak dulu yang dapat meningkatkan kandungan obat dan anti penyakit

serta mencegah kebusukan dan perjangkitan penyakit yang disebabkan oleh

bakteri patogen (Elegado et al., 2004). Bakteri Lactobacilllus plantarum

umumnya lebih tahan terhadap keadaan asam dan oleh karenanya menjadi lebih

banyak terdapat pada tahapan terakhir dari fermentasi tipe asam laktat. Bakteri ini

sering digunakan dalam fermentasi susu, sayuran, dan daging (sosis). Ray (2004)

menyatakan bahwa, bakteri Lactobacillus plantarum memproduksi bakteriosin

yang dapat digunakan sebagai biopreservatif pangan. Menurut Jenie dan Rini

(1995) Lactobacillus plantarum mempunyai kemampuan untuk menghambat
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mikroorganisme patogen pada bahan pangan dengan daerah penghambatan

terbesar dibandingkan dengan bakteri asam laktat lainnya.

2.4. Probiotik

FAO/WHO (2002) telah mengeluarkan panduan untuk mengevaluasi

probiotik dalam makanan. Working Group yang dibentuk oleh FAO/WHO

menetapkan secara rinci panduan dan kriteria rekomendasi serta metodologi yang

digunakan untuk evaluasi probiotik, mengidentifikasi serta menentukan data-data

yang dibutuhkan untuk mengklaim kesehatan probiotik. Probiotik menurut Food

Agricultural Organization (2002) merupakan mikroorganisme hidup yang apabila

dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dapat memberikan manfaat bagi kesehatan

inangnya. Galur BAL dapat dinyatakan sebagai probiotik jika memenuhi syarat

sebagai berikut : (1), BAL tersebut termasuk dalam GRAS (Generally Recognized

as Safe) (FAO/WHO 2002); (2), BAL tetap bertahan hidup selama pengolahan

dan penyimpanan (FAO/WHO 2002; Sunny et al.,  2008); (3), dapat bertahan

hidup pada kondisi asam dan garam empedu; (4), dapat menempel pada epitelium

usus inangnya; dan (5), bersifat antagonistik terhadap bakteri patogen

(FAO/WHO 2002; Agostoni et al., 2004). Probiotik spesies Lactobacillus mampu

membersihkan mulut dan melemahkan bakteri penyebab bau mulut (Molin, 2003).

Probiotik kemudian didefinisikan sebagai organisme atau senyawa yang

memiliki kontribusi terhadap keseimbangan mikroflora dalam saluran pencernaan.

Menurut Zubillaga et al. (2001) manfaat probiotik terbukti efektif dalam

menangani berbagai penyakit seperti tukak lambung, diare, alergi makanan dan

juga kanker saluran pencernaan.
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Fungsi dari bakteri probiotik akan maksimal jika mampu bertahan dalam

saluran pencernaan dalam waktu yang cukup lama. Bakteri probiotik tersebut juga

harus dapat bertahan pada kondisi ekstrim dalam saluran pencernaan sehingga

dapat melewati saluran pencernaan dalam keadaan hidup dan bertahan di dalam

usus. Kemampuan untuk bertahan dalam kondisi ekstrim dalam saluran

pencernaan nampak pada keberadaan mikroorganisme probiotik tersebut dalam

jumlah yang cukup dan berkurangnya mikroorganisme patogen di dalam saluran

pencernaan (Morelli, 2007).

2.5. Bahan Baku Pembuatan Sosis

Bahan baku pembuatan sosis umumnya terdiri dari bahan utama dan bahan

tambahan. Bahan utama terdiri dari daging, minyak nabati, es dan garam. Bahan

tambahan terdiri dari bahan pengisi, bahan pengikat, bumbu-bumbu dan bahan

makanan lain yang diizinkan (Xiong and Mikel, 2001). Bahan pendukung yang

digunakan untuk pembuatan sosis diantaranya lemak atau minyak, garam dapur

(NaCl), bahan pengisi (tepung tapioka), bahan pengikat (susu skim), es batu,

bumbu (bawang putih, merica, pala, jahe, dan gula pasir), selongsong (casing) dan

kultur starter Lactobacillus plantarum.  Penambahan bahan pada sosis daging

kerbau juga berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai bahan sosis

fermentasi daging sapi yang dilakukan oleh Arief (2000) yang disajikan pada

Tabel 2.3.
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Tabel 2.3. Formula bahan sosis fermentasi daging sapi

Bahan Formula
Daging sapi (g) 1000

Minyak nabati (ml) 100

Tepung tapioka (g) 60

Garam (g) 20

Es batu (g) 200

Bawang putih (g) 12,5

Gula pasir (g) 12,5

Kultur bakteri L. plantarum (ml) 200

Lada halus (g) 5
Sumber : Arief (2000)

2.5.1. Daging

Daging yang umumnya digunakan dalam pembuatan sosis adalah daging

yang kurang nilai ekonomisnya, namun harus daging yang masih segar dan tidak

banyak mengandung mikroba misalnya daging skeletal, daging leher, daging

rusuk, daging dada serta daging tetelan (Soeparno, 2005). Daging yang digunakan

untuk pembuatan sosis sebaiknya daging pre rigor, yaitu daging dengan pH

sekitar 6,2-6,8 karena pH tersebut protein daging masih belum terlalu banyak

yang terdenaturasi sehingga daya mengikatnya airnya masih bagus (Xiong and

Mikel, 2001).

2.5.2. Lemak atau Minyak

Sosis pada umumnya mengandung lemak tinggi sekitar 5% dari bahan

kering. Penggunaan lemak cair (minyak) pada produk daging olahan dapat

menghasilkan emulsi daging yang lebih stabil daripada minyak padat. Hal ini

karena lemak cair mudah membentuk coalescence yaitu bergabungnya butiran-

butiran lemak kecil menjadi butiran besar atau globula. Bentuk globula akan lebih
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sulit terselubungi dalam pembentukan emulsi sehingga emulsi yang terbentuk

mudah pecah yang berakibat pada keluarnya minyak selama proses pemasakan

sosis (Smith, 2001). Menurut Xiong and Mikel (2001), penambahan air yang

diizinkan untuk substitusi lemak dalam sosis masak mengandung lemak

maksimum 30%.

2.5.3. Garam

Garam memiliki tiga fungsi penting, yaitu meningkatkan cita rasa produk,

pengekstraksi protein dan pengawet. Selain memperbaiki tekstur dan sebagai

pengawet pada produk, menurut Nakai and Modler (2000) garam dalam

pembuatan sosis berfungsi; 1) mengekstraksi protein miofibril dari serabut daging

selama penggilingan, 2) membentuk tekstur produk, 3) memberikan cita rasa asin

pada produk dan 4) sebagai antimikroba. Menurut Xiong and Mikel (2001),

umumnya sosis komersial  mengandung 1,5-2,5% garam yang ditambahkan.

Garam yang digunakan dalam pembuatan sosis adalah sodium klorida yang

berfungsi melarutkan dan ekstraksi protein myofibrilar untuk membentuk suatu

ikatan selama pemasakan.

2.5.4. Bahan Pengisi dan Bahan Pengikat

Pembuatan sosis memerlukan bahan pengisi dan bahan pengikat. Bahan

pengisi bertujuan untuk membentuk tekstur yang padat dan kompak, menstabilkan

emulsi, mengikat air dan memperbaiki sifat adonan. Pemilihan bahan pengikat

dan bahan pengisi yang akan digunakan harus memiliki daya serap air yang baik,

memiliki rasa yang enak, memberikan warna yang menarik, dan harganya murah.

Susu skim dapat digunakan sebagai bahan menambah nilai gizi sosis (Wilson et
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al., 1981). Salah satu bahan pengisi yang sering digunakan dalam pengolahan

daging adalah tepung tapioka. Tapioka merupakan sumber karbohidrat yang

cukup tinggi dengan kandungan karbohidrat 86,9 g dalam 100 g bahan.

Komposisi utama tapioka adalah kadar air 12,0% bahan basah, kadar protein

0,15% bahan kering, lemak 0,3% bahan kering dan abu 0,3% bahan kering

(Direktorat Gizi, 1995).

2.5.5. Es batu

Fungsi pemakaian es batu pada produk pengolahan daging bertujuan untuk

menurunkan suhu selama proses cuttering (pencacahan), memperbaiki sifat

fluiditas emulsi sehingga mudah diisi ke dalam selongsong dan mempengaruhi

tekstur pada produk akhir (Hui et al., 2001). Jumlah air yang umum ditambahkan

dalam pembuatan sosis adalah 20-30% dari berat daging dan umumnya air yang

ditambahkan dalam bentuk es (Aberle et al., 2001).

2.5.6. Bumbu-bumbu

Hui et al., (2001) mengemukakan bahwa bumbu adalah bahan tambahan

pangan yang dihasilkan dari tumbuhan untuk memberikan aroma pada produk

tersebut. Selain itu, bumbu juga mempunyai pengaruh pengawetan terhadap

produk daging olahan karena pada umumnya bumbu mengandung zat yang

bersifat bakteristatik dan antioksidan (Soeparno, 2005). Bumbu atau rempah-

rempah yang digunakan dalam pembuatan sosis probiotik adalah bawang putih,

lada, dan gula pasir.
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2.5.7. Selongsong Sosis (Casing)

Selongsong atau casing untuk sosis ada dua tipe, yaitu  selongsong alami

dan selongsong buatan. Selongsong alami terutama berasal dari saluran

pencernaan ternak, misalnya sapi, babi, domba atau kambing. Selongsong sapi

dapat berasal dari esofagus, usus kecil, usus besar bagian tengah, caecum dan

kandung kencing. Selongsong ternak babi dapat diproses dari bagian usus kecil,

usus besar bagian terminal (caecum atau bung), kandung kencing dan lambung.

Selongsong domba dan kambing umumnya berasal dari usus kecil (Soeparno,

2005). Selongsong alami mudah mengalami kerusakan oleh  mikroorganisme,

sehingga setelah dibersihkan perlu dikeringkan atau digarami. Selongsong yang

digarami kira-kira mengandung 40% garam, dan sebelum digunakan harus dicuci

dengan air dingin (Soeparno, 2005).

Keunggulan selongsong buatan adalah penyimpanan dan pengisiannya

yang mudah, dapat disimpan pada suhu tinggi atau suhu kamar tanpa mengalami

kerusakan, tahan lama, diameter bervariasi, bentuknya seragam dan kemungkinan

kontaminasi yang rendah. Casing sosis yang terbuat dari kolagen memiliki sifat

mudah mengkerut, tembus air dan udara serta tetap menempel pada bahan

(Soeparno, 2005). Casing dalam pembuatan sosis probiotik bertujuan untuk

membentuk dan menjaga stabilitas sosis serta melindungi dari kerusakan kimia

seperti oksidasi, mikroba atau kerusakan fisik seperti kekeringan.
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2.6. Mutu Kimia Sosis Probiotik

2.6.1. Kadar Air

Menurut Smith (2001), kadar air merupakan kemampuan matriks protein

untuk menahan air atau menyerap air yang ditambahkan karena pengaruh luar

seperti pemasakan. Kadar air sosis mempunyai kisaran nilai 45-80% dari berat

akhir produk daging dan sebagian besar kadar air disumbang oleh daging yang

digunakan (Aberle et al., 2001).

2.6.2. Kadar Protein

Protein merupakan suatu zat yang penting bagi tubuh karena berfungsi

sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah sumber-sumber asam amino

yang mengandung unsur-unsur C, H, O dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau

karbohidrat. Fungsi utama protein ialah untuk membentuk jaringan baru dan

mempertahankan jaringan yang ada. Protein juga dapat digunakan sebagai bahan

bakar apabila keperluan energi tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak

(Winarno, 1997).

2.6.3. Kadar Lemak

Lemak merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan. Lemak

memiliki fungsi untuk memperbaiki bentuk dan struktur fisik bahan pangan,

menambah nilai gizi dan kalori, serta memberikan cita rasa yang gurih pada bahan

pangan. Selain itu, lemak berperan sangat penting bagi gizi dan kesehatan tubuh

karena merupakan sumber energi serta sebagai sumber dan pelarut vitamin A, D,

E dan K (Winarno, 1997).
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2.6.4. Kadar Abu

Sebagian besar bahan makanan terdiri dari bahan organik dan air, yaitu

sekitar 96%, sedangkan sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral. Unsur mineral

juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Dalam proses pembakaran,

bahan-bahan organik terbakar tetapi zat anorganiknya tidak, karena itulah disebut

abu (Winarno, 1997). Kadar abu pada dasarnya menyatakan kandungan mineral

dalam suatu bahan. Mineral tersebut dapat berasal dari mineral alami yang

terkandung dalam suatu bahan atau dapat berasal dari penambahan garam mineral

yang terjadi selama proses pembuatan sosis (Pearson and Gillet, 1996).

Menurut Aberle et al. (2001), kadar abu berkaitan erat dengan kadar air,

kadar protein dan daging bebas jaringan lemak. Daging yang memiliki kadar

lemak yang rendah maka relatif mengandung mineral yang tinggi. Kadar abu yang

tinggi berarti cukup banyak senyawa kimia dalam bentuk garam atau mineral

yang ditambahkan untuk menstabilkan emulsi dan memberikan cita rasa pada

sosis probiotik tersebut.


