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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mikroorganisme Pada Daging Kambing 

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 memakanya (Soeparno, 2011). 

Daging terdiri dari tiga komponen utama yaitu jaringan otot (muscle tissue), 

lemak (adipose tissue), dan ikat (connective tissue). Banyaknya jaringan ikat yang 

terkandung di dalam daging akan menentukan tingkat kealotan/kekerasan daging. 

Berdasarkan keadaan fisik daging dapat dikelompokkan menjadi: (1) daging segar 

yang dilayukan atau tanpa pelayuan, (2) daging segar yang dilayukan kemudian 

didinginkan (daging dingin), (3) daging segar yang dilayukan, didinginkan, kemudian 

dibekukan (daging beku), (4) daging masak, (5) daging asap, dan (6) daging olahan 

(Astawan, 2004). Pencemaran daging oleh mikroorganisme dapat terjadi sebelum dan 

setelah di potong.sesaat setelah dipotong,darah masih bersirkulasi ke saluran anggota 

tubuh hewan penggunaan alat potong yang tidak bersih akan mengakibatkan 

mikroorganisme masuk kedalam darah (Saleh, 2004 ).  

Menurut Soeparno (2009) pencemaran daging dapat dicegah jika proses 

pemotongan yang dilakukan secara higienis. Pencemaran mikroorganisme terjadi 

sejak di peternakan sampai pada konsumen. Sumber pencemaran tersebut antara lain 

adalah : 1) hewan (kulit,kuku,isi jerohan), 2) pekerja yang mencemari produk ternak 

melalui pakain, rambut, hidung, mulut, tangan, jari, kuku, alas kaki, 3) peralatan 
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(pisau, alat potong/telenan, boks), 4) bagunan (lantai), 5) lingkungan (udara, air, 

tanah), dan 6) kemasan. 

Perlakuan ternak sebelum pemotongan akan berpengaruh terhadap jumlah 

mikroba yang terdapat dalam daging. Ternak yang baru diangkut dari tempat lain 

hendaknya tidak dipotong sebelum cukup istirahat, karena akan meningkatkan jumlah 

bakteri dalam daging dibandingkan dengan ternak yang masa istirahatnya cukup. 

Daging yang tercemar mikroba melebihi ambang batas akan menjadi berlendir, 

berjamur, daya simpannya menurun, berbau busuk, rasa tidak enak, dan 

menyebabkan gangguan kesehatan bila dikonsumsi (Djaafar dan Rahayu 2007). 

Mikroba yang dari pekerja dapat mencemari daging antara lain adalah Salmonella sp., 

E. coli, Shingella, Coliform, Staphylococcus sp., dan enterobakter (Soeparno, 2011)  

 

2.1.1 Mikroorganisme Pembusuk 

 Mikroorganisme dapat menyebar di sekeliling lingkungan, oleh karena itu 

produk bahan makanan mudah sekali terkontaminasi mikroorganisme. 

Mikroorganisme mempunyai peranan sangat penting dalam bahan makanan, terutama 

terjadinya kerusakan bahan makanan. Timbulnya penyakit dan racun pada bahan 

makanan akibat mikroorganisme, dapat membahayakan manusia serta dapat 

menimbulkan proses fermentasi yang tidak dikehendaki pada bahan makanan, karena 

daging selain merupakan zat makanan yang baik bagi manusia juga merupakan media 

yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganisme (Soeparno, 2005). 
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 Pertumbuhan mikroorganisme pada makanan dapat mengakibatkan berbagai 

perubahan fisik maupun kimiawi yang tidak diinginkan, sehingga bahan pangan 

tersebut dinyatakan sebagai bahan pangan yang busuk dan ini menggambarkan suatu 

pengabaian sumber gizi yang berharga (Handayani, 2005). 

 Sistem metabolik mikroorganisme yang menyerang protein, pada prinsipnya 

terdiri proteolisis, deaminasi asam-asam amino, dekarboksilasi asam-asam amino dan 

metabolisme amino spesifik. Spesies bakteri tertentu termasuk clostiridium, bacillus, 

dan pseudomonas mensekresikan enzim-enzim proteolitik ekstraselular yang dengan 

cepat menghidrolisis molekul-molekul protein menjadi peptida dan asam-asam amino 

yang telah bebas tersebut. Kondisi pemecahan protein melalui aktivitas enzim 

proteolitik bakteri yang disertai dengan timbulnya bau busuk disebut putrekfasi. Bau 

putrid terutama diproduksi oleh anaerob melalui dekomposisi protein dan asam-asam 

amino yang menghasilkan indol, metalimin dan H2S. Hasil degradasi asam-asam 

amino yang lain, seperti  merkaptan, amino dan asam-asam lemak, juga dapat 

menimbulkan bau busuk (Soeparno, 2009). 

 Mikroorganisme tersebar luas didalam lingkungan dan sebagai akibatnya 

produk pangan jarang sekali yang steril dan umumnya tercemar oleh berbagai jenis 

mikroorganisme. Pertumbuhan atau perkembangan mikroorganisme dalam bahan 

pangan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dan akibat hubungan ini 

dapat diperinci sebagai berikut (Anonim, 2007). 

1. Sebagai penyebab kerusakan pangan: menyebabkan perubahan fisik dan 

kimiawi sehingga pangan tersebut dianggap tidak layak untuk dikonsumsi 

seperti berlendir, bau, berubah warna, busuk dan lain sebagainya. 
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2. Menyebabkan penyakit mikroflora menggunakan bahan pangan hewani sebagai 

wahana penyebaran media untuk penyebarannya sebagai contoh misalnya 

dalam jasad renik penyakit cholera, tubercolosis, dan polio infeksi pangan. 

3. Menyelenggarakan fermentasi pada bahan pangan tersebut sehingga terjadi 

perubahan yang menguntungkan atau dikehendaki, pangan yang diubah oleh 

mikroorganisme ini menjadi lebih mudah dicerna dan naik kandungan gizinya. 

Mikroorganisme yang terlibat dalam keamanan pangan dan atau penanganan 

hewan dari 4 golongan besar yaitu bakteri, khamir, jamur, dan virus. Kelompok 

mikroorganisme yang paling penting  dari beraneka ragam yang berhubungan dengan 

makanan dan manusia adalah bakteri dalam bahan pangan dapat mengakibatkan 

pembusukan yang tidak diinginkan atau menimbulkan penyakit (Budiyanto, 2009).

 Pertumbuhan dan jumlah mikroorganisme pada daging berdasarkan 

temperatur maksimum dan optimum untuk pertumbuhan, mikroorganisme dibagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu: mesophiles, psycrophiles dan thermophiles. Sebagian 

besar mikroorganisme mempunyai temperatur optimal untuk pertumbuhan antara 15
0 

C sampai 40
0 

C, mikroorganisme ini disebut mesophiles (mikroorganisme 

mesophilic). Setiap mikroorganisme mempunyai temperatur mínimum dan 

maksimum (temperatur pada saat mikroorganisme mulai tidak tumbuh). Temperatur 

mínimum untuk pertumbuhan bakteri mesophilic adalah 10
0 

C. Pembatasan 

pertumbuhan meshophliic ini disebabkan oleh adanya hambatan sistem enzim 

esensial. Mikroorganisme yang tumbuh pada temperatur 0
0 

C atau lebih rendah 

disebut psycrophiles (mikroorganisme psychrophilic) tetapi pada temperatur 

pertumbuhan optimalnya adalah 20
0 

C sampai 30
0 

C. Kelompok thermophiles adalah 
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bakteri thermophilic yang tumbuh dengan baik pada temperatur antara 20
0 

C sampai 

60
0 

C (Soeparno, 2009). 

Sebagian mikroorganisme bersifat mesophilic, temperatur minimum 

pertumbuhan bakteri mesopholic 10 0 C. Pembatas pertumbuhan bakteri mesophilic 

tersebut disebabkan oleh adanya hambatan system enzim esensial. Temperatur 5 0 C 

dianggap temperatur kritis selama penanganan dan penyimpanan daging, sebab pada 

temperatur dibawah 5 0 C cenderung menghambat dan menekan pertumbuhan 

mikroorganisme perusak, pembusuk dan hampir semua mikroorganisme patogen       

(Fardiaz, 1993).  

Awal kontaminasi pada daging berasal dari mikroorganisme yang memasuki 

peredaran darah pada saat penyembelihan, jika alat-alat yang dipergunakan untuk 

pengeluaran darah tidak steril. Darah masih bersikulasi selama beberapa saat setelah 

penyembelihan. Kontaminasi selanjutnya dapat terjadi melalui permukaan daging 

selama operasi persiapan daging yaitu proses pembelahan karkas, pendinginan, 

pembekuan, penyegaran daging beku, pemotongan karkas, pembuatan daging proses, 

preservasi, pengepakan, penyimpanan dan distribusi. Jadi segala sesuatu yang 

berkontak dengan daging secara langsung maupun tidak langsung, bisa merupakan 

sumber kontaminasi mikrobial untuk mengatasi kontaminasi ini diperlukan 

penanganan yang higienis dengan sistem sanitasi yang sebaik-baiknya           

(Gustiani, 2009).  

Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme yang paling penting karena 

pengaruhnya yang membahayakan dan tersebar luas di lingkungan sekitar kita. 
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Bakteri ini merupakan organisme yang bersel tunggal terkecil, beberapa diantaranya 

hanya memiliki diameter 0,4 mikrometer sehingga tidak terlihat oleh mata, tetapi 

dengan bantuan mikroskop, mikroorganisme tersebut akan nampak. Bakteri-bakteri 

pada umumnya memperbanyak diri secara biner yaitu sel akan membelah diri 

menjadi dua sel baru, pengukuran pertumbuhan bakteri dapat dilakukan dengan 

perhitungan jumlah bakteri (Sukarsono, 1992). 

Jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam bahan pangan dapat ditentukan 

berdasarkan jumlah koloni (plate count) cara ini merupakan cara yang paling umum 

untuk menghitung jumlah mikroorganisme. Pada dasarnya cara ini adalah dengan 

jalan membuat seni pengenceran 1 ml dan dibedakan dalam petridish. Diinkubasikan 

kemudian dihitung jumlah koloni pada masing-masing pengenceran (Sartika, 2005). 

Koloni yaitu kelompok sel-sel hasil pertumbuhan suatu mikroba diatas suatu 

médium padat. Koloni dapat berasal dari pertumbuhan suatu sel atau sekelompok sel-

sel. Cara menghitung koloni bakteri pada cawan petri adalah sebagai berikut: 

1. Cawan petri yang dipilih dan hitung adalah yang mengandung total koloni 

antara 30 sampai 300. 

2. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu, merupakan suatu kumpulan 

koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan, dapat dihitung sebagai 

suatu koloni. 

3. Suatu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung 

sebagai suatu koloni (Supriadi, 1999). 

2.1.2 Mikroorganisme Patogen 
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Berdasarkan difinisi umum, bakteri patogen berarti jenis bakteri merugikan yang 

menimbulkan berbagai macam penyakit, baik untuk tubuh manusia, hewan, maupun 

tumbuhan. Bakteri patogen dibagi menjadi dua kelompok besar (Cetin, Bingol, and 

Akkaya, 2008). 

1. Bakteri patogen intraseluler. 

Yaitu bakteri yang hanya menyebabkan penyakit bila masuk kedalam tubuh 

makluk hidup. Contohnya mycobacterium tubercolosis, yaitu bakteri yang 

menyebabkan penyakit TBC. 

2. Bakteri kondisional. 

Bakteri patogen ini bisa menimbulkan penyakit dalam keadaan tertentu. 

bakteri kondisional umumnya mengambil keuntungan dari kelemahan yang 

diderita makluk hidup. Misalnya luka yang terbuka atau kondisi kekebalan 

tubuh yang sedang menurun (Djafar, 2007). 

 

2.1.3 Enterobacteriaceae  

 Bakteri Enterobacteriaceae sebagian ada yang tidak tahan dengan suhu tinggi. 

Pasteurisasi dan proses pemasakan yang digunakan oleh industri pangan akan 

menginaktifkan bakteri ini. Organisme yang tidak membentuk spora bertahan cukup 

baik pada lingkungan sekitar. Beberapa spesies termasuk citrobacter freundii, 

Citrobacter koseri dan Klebsiella pneumoniae telah diisolasi dari susu formula. Hal 

ini mengindikasikan bahwa bakteri dapat bertahan dalam kondisi kering selama 

beberapa waktu (Lawley, 2008). 
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Kontaminasi daging berasal dari mikroorganisme yang memasuki peredaran darah 

saat penyembelihan, jika alat – alat yang dipergunakan tidak seteril saat pengeluaran 

darah, mikroorganisme bias juga dari pekerja diantaranya Salmonella, Shigella, 

Stopylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus (Soeparno, 2009).  

Enterobacteriaceae sebagai kontaminan dalam berbagai macam bahan mentah 

dan produk olahan. Bakteri ini sering ditemukan dalam susu, daging kambing, unggas 

dan buah serta sayuran segar yang telah rusak. Adanya sejumlah besar bakteri ini 

dalam makanan mungkin perlu mendapat perhatian. Sebagai contoh, produk 

kecambah segar seperti (alfalfa) telah dikembalikan ke negara pengekspor karena 

telah terkontaminasi dengan Klebsiella pneumoniae (Budiyanto, 2009).  

 

2.1.4. Total Plate Count (TPC) 

Menurut Buckle et al. (1987), mutu mikrobiologis dari suatu produk makanan 

ditentukan oleh jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat dalam, bahan 

pangan. Mutu mikrobiologis ini akan menentukan ketahanan lama simpan dari 

produksi tersebut ditinjau dari kerusakan oleh mikroorganisme dan keamanan produk 

dari mikroorganisme ditentukan oleh jumlah spesies patogenik yang terdapat, jadi 

kemampuan untuk mengukur secara tepat jumlah mikroorgaisme yang umum terdapat 

dalam bahan pangan dan jumlah organisme spesifik yang berada dalam produk 

pangan merupakan dasar yang penting bagi mikrobiologi pangan. Hal tersebut 

meliputi dua pertimbangan utama yaitu: 

l. Pengambilan  contoh yang tepat dari produk yang akan diujikan. 

2. Enumerasi atau penghitungan mikroorganisme yang terdapat dalam contoh 
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Sebagian besar bahan pangan sudah terkontaminasi mikroba sejak awal proses 

produksi. Penetrasi mikroba dapat terjadi pada saat penanganan bahan baku, 

pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian. Penetrasi mikroba pada bahan pangan 

yang dikemas dapat terjadi karena integritas pengemasan yang kurang baik, yaitu 

melewati celah pada ruang bangunan pengemas yang mungkin terjadi akibat 

perekatan yang kurang sempurna pada saat penutupan ruang bangunan pengemas, 

juga dapat terjadi karena mikroba yang terkandung di udara masuk melalui bahan 

pengemas yang memiliki permeabilitas uap air dan gas yang cukup tinggi pada saat 

teriadi pertukaran uap air dan gas. Mikroba tersebut dapat terus berkembang biak, 

sehingga jumlahnya akan meningkat  (Forsy and Hayes, 1998). 

Pada kondisi yang sesuai, mikroba akan terus berkembang biak, sehinga 

jumlah akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut dapat 

dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti ketersediaan sumber energi, aktivitas air, 

kandungan air, dan kondisi subtrat; faktor ekstrinsik seperti suhu dan kosentrasi 

oksigen. Tingginya persediaan O2 dan sumber energi khususnya protein akan 

meminimalisasi terjadinya seleksi mikroba dalam perebutan” kebutuhan hidup" 

sehingga perkembangbiakan dapat berlangsung dengan cepat. Peningkatan jumlah 

mikroba akan berlangsung terus menerus dan akan berhenti sampai pada saat fase 

perkembangbiakannya memasuki fase setationare dimana jumlah mikroba yang mati 

seimbang dengan jumlah mikroba yang baru terbentuk (Supriadi, 1999).  

 

 

 



15 

 

2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisme 

Jumlah mikroorganisme pada daging dapat meningkat karena faktor kontaminasi 

lingkungan, sanitasi yang buruk dan adanya kontaminasi selama proses penanganan 

(Hayes, 1996) 

Cemaran mikroorganisme pada bahan makanan terutama pada daging kambing 

dapat terjadi mulai dari penanganan bahan baku hingga proses pengolahan dan 

penyajian. Cemaran mikroorganisme pada daging kambing tidak bisa dihindari 

karena kehidupan ternak yang selalu berhubungan dengan lingkungan yang kotor, 

terutama yang berasal dari kotoran ternak, namun cemaran tersebut dapat dikurangi 

dengan menerapkan metode penanganan yang baik dan benar (Mukartini, Jehne, 

Shay, and Harper, 1995). 

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme antara lain: 

 2.2.1 Suhu pertumbuhan mikroorganisme 

Pertumbuhan mikroorganisme memerlukan kisaran suhu tertentu. Kisaran 

suhu pertumbuhan dibagi menjadi suhu minimum, suhu optimum, dan suhu 

maksimum. Suhu minimum adalah suhu terendah tetapi mikroorganisme masih dapat 

hidup. Suhu optimum adalah suhu paling baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. 

Suhu maksimum adalah suhu tertinggi untuk kehidupan mikroorganisme. 

Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhannya, mikroorganisme dapat dikelompokkan 

menjadi mikroorganisme psikrofil (kriofil), mesofil, dan termofil. Psikrofil adalah 

kelompok mikroorganisme yang dapat tumbuh pada suhu 0-30
0
C dengan suhu 

optimum sekitar 15
0
C. Mesofil adalah kelompok mikroorganisme pada umumnya, 



16 

 

mempunyai suhu minimum 15
0
C suhu optimum 25-37

0
C dan suhu maksimum 45-

55
0
C. Mikroorganisme yang tahan hidup pada suhu tinggi dikelompokkan dalam 

mikroorganisme termofil. Mikroorganisme ini mempunyai membran sel yang 

mengandung lipida jenuh, sehingga titik didihnya tinggi. Selain itu dapat 

memproduksi protein termasuk enzim yang tidak terdenaturasi pada suhu tinggi. 

Kelompok ini mempunyai suhu minimum 40
0  

C, optimum pada suhu 55-60
0 

C dan 

suhu maksimum untuk pertumbuhannya 75
0 

C. Mikroorganisme yang tidak tumbuh 

dibawah suhu 30
0 

C dan mempunyai suhu pertumbuhan optimum pada 60
0 

C, 

dikelompokkan kedalam mikroorganisme termofil obligat. Mikroorganisme termofil 

yang dapat tumbuh dibawah suhu 30
0
C, dimasukkan kelompok mikroorganisme 

termofil fakultatif (Soeparno, 2009). 

 

2.2.2 Kandungan air  

Setiap mikroorganisme memerlukan kandungan air bebas tertentu untuk 

hidupnya, biasanya diukur dengan parameter Aw (water activity) atau kelembaban 

relatif. Mikroorganisme umumnya dapat tumbuh pada Aw 0,998-0,6. bakteri 

umumnya memerlukan Aw 0,90-0,999. Mikroorganisme yang osmotoleran dapat 

hidup pada Aw terendah (0,6). Bakteri umumnya memerlukan Aw  atau kelembaban 

tinggi lebih dari 0,98, tetapi bakteri halofil hanya memerlukan Aw 0,75. 

Mikroorganisme yang tahan kekeringan adalah yang dapat membentuk spora, konidia 

atau dapat membentuk kista (Ray, 2008). 
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2.2.3 Kadar Ion Hidrogen ( pH ) 

Mikroorganisme umumnya menyukai pH netral (pH 7). Beberapa bakteri 

dapat hidup pada pH tinggi (medium alkalin). Contohnya adalah bakteri nitrat, 

rhizobia, actinomycetes, dan bakteri pengguna urea. Hanya beberapa bakteri yang 

bersifat toleran terhadap kemasaman, misalnya Lactobacilli, Acetobacter, dan 

Sarcina ventriculi. Bakteri yang bersifat asidofil misalnya  Thiobacillus. Apabila 

mikroorganisme ditanam pada media dengan pH 5 maka pertumbuhan didominasi 

oleh jamur, tetapi apabila pH media 8 maka pertumbuhan didominasi oleh bakteri. 

Berdasarkan pH-nya mikroorganisme dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu             

(a) mikroorganisme asidofil, adalah kelompok mikroorganisme yang dapat hidup 

pada pH 2,0-5,0, (b) mikroorganisme mesofil (neutrofil), adalah kelompok 

mikroorganisme yang dapat hidup pada pH 5,5-8,0, dan (c) mikroorganisme alkalifil, 

adalah kelompok mikroorganisme yang dapat hidup pada pH 8,4-9,5 (Siagian,  2002). 

 

2.3 Keamanan Pangan Asal Ternak 

Bahaya atau hazard yang berkaitan dengan keamanan pangan asal ternak 

dapat terjadi pada setiap mata rantai, mulai dari praproduksi di produsen, 

pascaproduksi sampai produk tersebut didistribusikan dan disajikan kepada 

konsumen. Bahaya tersebut meliputi: (1) penyakit ternak; (2) penyakit yang 

ditularkan melalui pangan atau yang disebut foodborne diseases; serta (3) cemaran 

atau kontaminan bahan kimia dan bahan toksik lainnya. Kelompok pertama berupa 

penyakit ternak menular dan biasanya terjadi pada proses praproduksi, yaitu penyakit 

yang menyerang ternak pada proses pemeliharaan. Penyakit ini selain mempengaruhi 
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kesehatan ternak juga menentukan mutu dan keamanan produknya. Beberapa 

penyakit ternak utama yang perlu mendapat perhatian adalah antraks, BSE, virus 

nipah (Encephalitis), tuberkulosis, radang paha, dan cysticercosis pada kambing         

(Gorris, 2005). 

Keamanan pangan dimulai sejak ternak dipelihara di peternakan/peternak, 

oleh karena itu, keamanan dan kualitas ternak serta produknya sangat bergantung 

pada keamanan pakan dan sumber-sumber pakan, air, serta lingkungan. Produk ternak 

relatif aman dikonsumsi bila dalam proses praproduksi dilakukan hal-hal berikut:     

(1) pengontrolan penyakit secara biologis dengan menghindari penggunaan bahan 

bahan kimia/obat-obatan berbahaya secara berlebihan; (2) penggunaan pakan bebas 

dari cemaran mikrobiologis, bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya; (3) 

menggunakan sumber air bebas cemaran logam berat berbahaya maupun 

mikroorganisme patogen; (4) membatasi petugas peternakan/farm ke luar masuk farm 

setiap saat untuk menghindari stres pada ternak dan mencegah penularan/kontaminasi 

penyakit; dan (5) lingkungan peternakan (Bahri, 2008). 

Mutu mikrobiologis dari suatu produk makanan ditentukan oleh jumlah dan 

jenis mikroorganisme yang terdapat dalam bahan pangan. Mutu mikrobiologis ini 

akan menentukan ketahanan simpan dari produksi tersebut ditinjau dari kerusakan 

oleh mikroorganisme, dan keamanan produk dari mikroorganisme ditentukan oleh 

spesies patogenik (Gorris, 2005). 

Berdasarkan SNI No: 3925_2008, daging kambing dikatakan sudah rusak 

apabila kandungan mikroorganisme berkisar antara 10
8
 koloni/gram sampai 10

9 
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koloni/gram dan masih layak dikonsumsi apabila total mikroorganisme sekitar 10
4
 

koloni/gram (Brown 1992). 

Persyaratan mutu mikrobiologis mutlak dimiliki suatu bahan pangan, karena 

menyangkut kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Untuk itu para ahli 

mengadakan penelitian dan mengeluarkan berbagai hasil penelitian yang berkaitan 

dengan keamanan bahan pangan (Anonim, 2005). 

 


