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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk

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

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Menurut

Soeparno dkk. (2009), daging adalah semua jaringan hewan atau ternak termasuk

produk-produk pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk

digunakan sebagai bahan makanan sumber pangan hewani, dan aman bagi

konsumen. Daging yang umum dikonsumsi dapat diperoleh dari ternak

ruminansia besar dan kecil (sapi, kerbau, domba, kambing), ternak unggas (ayam,

itik), dan aneka ternak (kelinci, rusa, kuda). Produk hasil ternak dikenal mudah

mengalami kerusakan, sehingga dibutuhkan penanganan lebih lanjut yaitu dengan

proses fermentasi. Tujuan fermentasi dalam penelitian ini adalah untuk menambah

cita rasa produk dan menjaga serta mempertahankan kualitas produk.

Proses fermentasi dalam pengolahan pangan adalah proses pengolahan

pangan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol untuk

meningkatkan keawetan pangan dengan diproduksinya asam dan alkohol, untuk

menghasilkan produk dengan karakteristik flavor dan aroma yang khas, atau

untuk menghasilkan pangan dengan mutu dan nilai yang lebih baik. Contoh-

contoh produk pangan fermentasi ini bermacam-macam; mulai dari produk

tradisional (misalnya petis daging, tempe, tauco, tape, dadih dan lain-lain) sampai

kepada produk yang modern (misalnya salami, pepperoni dan yoghurt).

Petis daging sebagai salah satu makanan khas Indonesia harus

dikembangkan lagi. Penelitian tentang potensi petis ini daging telah dilakukan,
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mulai dari observasi awal di lapangan hingga aktivitas bakteri asam laktat dalam

proses fermentasi dengan menggunakan bahan dasar daging sapi. Hasil penelitian

Pramono dkk. (2007) sebelumnya yang jika dilihat dari perubahan mikrobiologis

sebaiknya fermentasi cairan bakal petis daging dihentikan pada jam ke-40 untuk

efisiensi waktu karena tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara jam ke-40

dengan jam ke-48, juga jika dilihat dari jumlah total mikroba, jumlah kapang,

jumlah coliform, bakteri pembentuk bioamin, dan jumlah bakteri asam laktat.

Lanjutan penelitian Pramono dkk. (2008) menghasilkan 11 isolat bakteri

asam laktat dari fermentasi petis daging tradisional dengan garam 20% (b/b) yang

diduga kuat genus Pediococcus. Pramono dkk. (2009) juga menyatakan bahwa

bakteri asam laktat hasil isolasi dari fermentasi petis daging mempunyai

kemampuan aktivitas antagonisme terhadap bakteri pembusuk, patogen, dan

penghasil histamin.

Hasil penelitian Pramono dkk. (2011) selanjutnya menunjukkan bahwa

penambahan starter bakteri asam laktat (Streptococcus thermophilus,

Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus acidophilus) hingga 6% tidak

berpengaruh terhadap total bakteri tetapi berpengaruh terhadap nilai pH kaldu

daging. Penambahan starter bakteri asam laktat hingga 6% belum dapat

memperbaiki keamanan dan stabilitas petis daging. Oleh karena itu, penambahan

starter bakteri asam laktat ditingkatkan hingga 8% dalam penelitian ini, karena

diduga dapat berpengaruh pada petis daging.

Masyarakat mengenal petis ikan dan udang sebagai bahan dasar kaldu,

sedangkan pengolahan petis dari bahan dasar daging belum banyak dikenal,

khususnya di daerah provinsi Riau. Oleh sebab itu, perkembangan akan petis
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daging ini baik dalam segi penelitian ataupun dalam segi pemasaran diharapkan

lebih meluas di daerah provinsi Riau.

Pembuatan petis daging merupakan salah satu upaya pemanfaatan kaldu

daging sebagai bahan baku (Sutaryo dkk., 2007). Salah satu kelemahan petis

daging saat ini adalah kurang terkontrolnya proses pembuatan petis daging,

karena dibuat secara tradisional yang pada umumnya mengandalkan fermentasi

spontan dengan mikroorganisme alami yang ada. Cara tersebut menyebabkan

kualitas dan stabilitas produk tidak terjaga, demikian juga dengan keamanan

produk belum terjamin, padahal petis daging merupakan salah satu makanan

alami di Indonesia, dan diharapkan produk petis ini dapat lebih dikenal dan

diintroduksi di wilayah Riau.

Penelitian tentang potensi fermentasi petis daging sebagai makanan

fungsional telah dilakukan, namun informasi mengenai petis daging masih

terbatas. Salah satu pangan fungsional yang dikembangkan saat ini adalah

makanan fungsional berbasis fermentasi dengan bakteri asam laktat sebagai kultur

starter. Di Indonesia terdapat fermentasi daging yang disebut dengan petis daging

fermentasi (Pramono dkk., 2007). Peningkatan kualitas dari produk pangan yang

berupa petis ini maka dilakukan fermentasi terkontrol, kaldu daging kerbau yang

merupakan sebagai bahan baku ditambahkan dengan bakteri asam laktat

(Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus) dengan berbagai

konsentrasi yang berbeda.

Peneliti memilih daging kerbau sebagai bahan baku yang merupakan salah

satu sumber daging utama serta plasma nutfah di wilayah Riau dan meningkatkan

nilai guna kaldu dari daging kerbau yang belum termanfaatkan dengan baik.
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Berdasarkan hal ini maka telah dilaksanakan penelitian tentang kualitas

mikrobiologis petis daging kerbau dengan penambahan bakteri asam laktat

(Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus), sebagai salah satu

proses fermentasi terkontrol.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan

bakteri asam laktat (Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus)

terhadap kualitas mikrobiologis petis daging kerbau berdasarkan jumlah total

mikroba, kapang, dan bakteri asam laktat dengan masing-masing pengujian total

plate count, kapang, dan bakteri asam laktat.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas mikrobiologis

petis daging kerbau dengan proses fermentasi terkontrol dengan penambahan

Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus hingga konsentrasi 8%.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat

mengenai petis daging fermentasi sebagai sumber pangan alternatif, khususnya di

wilayah Riau.

1.4. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan bakteri Streptococcus

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus pada petis daging kerbau dapat

berpengaruh terhadap koloni total plate count, kapang, dan bakteri asam laktat

dan juga dapat memberikan kualitas mikrobiologis yang sama dengan petis udang.


