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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging adalah bahan pangan yang bernilai gizi 

tinggi karena kaya akan protein, lemak, mineral serta zat 

lainnya yang sangat dibutuhkan tubuh. Usaha untuk 

meningkatkan kualitas daging dilakukan melalui 

pengolahan atau penanganan yang lebih baik sehingga 

dapat mengurangi kerusakan atau kebusukan selama 

penyimpanan dan pemasaran. 

Usaha penyediaan daging memerlukan perhatian 

khusus karena daging mudah dan cepat tercemar oleh 

pertumbuhan mikroorganisme. Daging sangat baik bagi 

pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme 

sehingga dapat menurunkan kualitas daging. Penurunan 

kualitas daging diindikasikan melalui perubahan warna, 

rasa, aroma bahkan pembusukan. Sebagian besar kerusakan 

daging disebabkan oleh penanganan yang kurang baik 

sehingga memberikan peluang hidup bagi pertumbuhan dan 

perkembangan mikroorganisme perusak yang berdampak 

pada menurunnya daya simpan dan nilai gizi daging.  

Kornet merupakan salah satu jenis daging olahan 

yang berupa daging giling kasar dengan bahan tambahan 

bahan pengisi dan bahan pengikat serta bumbu-bumbu 

(Subyantoro, 1996). Menurut Dewan Standarisasi Nasional 

(1995), kornet umumnya dibuat dari daging sapi, dalam 

pembuatan kornet daging yang digunakan merupakan 

potongan daging segar atau beku (yang telah memenuhi 

persyaratan dan peraturan yang berlaku), boleh dicampur 

dengan daging bagian kepala dan hati. Hadiwiyoto (1983) 
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menyatakan bahwa kornet merupakan hasil olahan daging 

sapi dengan kentang sebagai bahan pengikat, serta bumbu-

bumbu berupa bawang merah, kaldu, garam, merica dan 

natrium nitrit. 

 NaNO3 merupakan zat tambahan pangan yang 

digunakan sebagai pengawet pada kornet dengan tujuan 

untuk memperbaiki warna merah daging, memperlambat 

proses ketengikan, sebagai agensia yang mampu 

meciptakan dan memperbaiki cita rasa, serta agen 

penghambat bakteri yang merupakan mikroorganisme 

patogenik berbahaya yang dapat mengkontaminasi daging 

olahan (Lutfi, 2009). 

Warna merah angkak sangat potensial sebagai 

pengganti warna merah sintetis, yang saat ini 

penggunaannya sangat luas pada berbagai produk makanan. 

Beberapa contoh produk makanan yang telah menggunakan 

pewarna merah angkak adalah anggur, keju, sayuran, pasta 

ikan, kecap ikan, minuman beralkohol, aneka kue, serta 

produk olahan daging (sosis, ham, kornet). 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

perbedaan pengaruh penggunaan NaNO3 terhadap pH, 

Water Holding Capacity (WHC), kadar air, dan jumlah 

mikroorganisme? 

 

1.3    Tujuan 

Penelitian ini bertujuan antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan NaNO3 terhadap 

pH, WHC, kadar air dan jumlah mikroorganisme 
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2. Mengetahui hasil penelitian terbaik dari tingkat 

penggunaan NaNO3 terhadap pH, WHC, kadar air 

dan jumlah mikroorganisme. 

 

 

1.4    Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pertimbangan bagi industri pembuatan 

kornet dalam menghasilkan kornet yang lebih berkualitas. 

 

1.5  Kerangka Pikir 

 Kornet merupakan salah satu produk makanan 

olahan yang dibuat dari potongan daging segar atau beku, 

tanpa tulang, boleh dicampur dengan daging bagian kepala, 

hati atau bahan tambahan makanan lain, dibuat melalui 

proses curing, dikemas dalam plastik atau kaleng kedap 

udara dan disterilkan (Anonimus, 1995). Curing 

merupakan perlakuan pendahuluan pada daging segar 

sebelum pengawetan, yaitu penambahan campuran zat-zat 

aditif seperti garam dan bumbu bumbu lain kedalam bentuk 

kering atau cairan dalam suatu bahan dan dibiarkan dalam 

waktu tertentu. Curing biasanya dilakukan selama 1 jam 

dengan suhu 3
o
C (Lengkey, 2002) 

 Sendawa (saltpeter) merupakan senyawa organik 

yang berbentuk kristal putih atau tak berwarna, rasanya 

asin dan sejuk. Sendawa mudah larut dalam air dan meleleh 

pada suhu 37
o
C. Ada tiga bentuk sendawa, yaitu kalium 

nitrat, kalsium nitrat dan natrium nitrat (NaNO3). Dalam 

industri biasa digunakan untuk membuat korek api, bahan 

peledak, pupuk, dan juga untuk pengawet bahan pangan. 

Penggunaannya maksimum sebanyak 0,1% atau 1 gram/kg 
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bahan. Sendawa dapat dibuat dengan mereaksikan kalium 

khlorida dengan asam nitrat atau natrium nitrat. Fungsi dari 

garam sendawa ini diantaranya adalah untuk memberikan 

warna yang bagus pada daging, dan mengurangi kerutan 

pada daging ketika dimasak. NaNO3 akan menetralkan pH 

daging yaitu pada 6-6,5; dengan penambahan NaNO3 dapat 

membantu mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme 

baik pada permukaan dan didalam jaringan dimana bakteri 

pencemar anaerobik hanya tumbuh secara perlahan pada 

pH dibawah 5,6 (Ronal, et al, 2003). Penurunan pH daging 

dapat mengakibatkan kerusakan struktur protein daging, 

jika penentuan pH mencapai titik isoelektis, maka daya 

pengikatan protein menjadi berkurang dan cenderung untuk 

kehilangan kemampuan untuk menahan air (Soeparno, 

2005). 

 Penggunaan nitrat dapat berinteraksi dengan protein 

sehingga membentuk matriks yang kuat untuk 

menghasilkan tekstur produk yang baik (daging tidak 

terlalu lembek) dan berkonstribusi mempertahankan gram 

positif Hammes, Haller and Ganzel (2003). Zanardi, Dazzi, 

Madarena and Chizzole (2002), menambahkan tingginya 

kadar H
+ 

 dalam daging menurunkan tinggkat keasaman 

daging, hal tersebut dipengaruhi oleh kandungan asam 

nitrat akibat dekomposisi oleh komponen daging akan 

terakumulasi dan mempengaruhi pH kornet menjadi asam. 

Tingkat keasaman  pada daging juga mempengaruhi jumlah 

mikroorganisme, semakin tinggi kadar asam yang 

digunakan pada daging maka akan menurunkan jumlah 

mikroorganisme.  
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Gambar 1. Kerangka pikir pembuatan kornet 

 

1.6  Hipotesis 

Diduga tingkat penambahan NaNO3 mempunyai 

perbedaan pengaruh terhadap pH, WHC, kadar air, dan 

jumlah mikroorganisme kornet daging sapi. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Daging 

 Daging adalah urat yang melekat pada kerangka 

kecuali urat dari bagian bibir, hidung dan telinga dari 

hewan yang sehat sewaktu dipotong. Daging terdiri dari 

otot, jaringan penghubung dan jaringan lemak. Daging 

merupakan salah satu bahan pangan bergizi tinggi 

disamping telur, susu dan ikan. Daging mengandung 

protein, lemak,mineral, air serta vitamin dalam susunan 

yang berbeda tergantung jenismakanan dan jenis hewan 

(Nugroho, 2008). 

 Hewan yang berbeda mempunyai komposisi daging 

yang berbeda pula. Komposisi daging terdiri dari 75% air, 

18% protein, 4% protein yang dapat larut (termasuk 

mineral) dan 3% lemak. Daging tersebut kaya protein yang 

mempunyai kemampuan untuk mengikat air dan 

membentuk emulsi yang baik.Ternak rata-rata 

menghasilkan karkas (bagian badan hewan) 55%, macam-

macam hasil sampingan 9%, kulit 6% dan bahan lainnya 

30% (Leith,1989). Oleh karena itu daging sapi merupakan 

bahan pangan yang mudah rusak (perishable food) karena 

daging merupakan media yang baik bagi pertumbuhan 

mikroorganisme. Pengawetan daging mempunyai tujuan 

antara lain untuk mengamankan daging dari kerusakan atau 

pembusukan oleh mikroorganisme dan memperpanjang 

masa simpan (shelf life) daging. Pengawetan berarti 

menghambat atau membatasi reaksi-reaksi enzimatis, kimia 

dan kerusakan fisik daging. Pengawetan yang 

menghasilkan produk yang sifat fisiknya berubah dari 
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bahan bakunya dikenal dengan istilah pengolahan (Buckle, 

Edward, Fleet and Wooton, 1987). 

 

Tabel 1. Kandungan gizi daging pada ternak (per 100 g 

bahan). 

Jenis 

daging 

Kalori 

(kal) 

Protein 

(g) 

Lemak 

(g) 

Karbohidrat 

(g) 

Air 

(g) 

Ayam 

Angsa 

Domba 

Kambing 

Kuda 

Sapi 

302 

352 

206 

154 

118 

207 

18,2 

16,4 

17,1 

16,6 

18,1 

18,8 

25,0 

31,5 

14,8 

9,2 

4,1 

14,0 

0 

0 

0 

0 

0,9 

0 

55,9 

51,1 

66,3 

70,3 

76,0 

66,0 

Sumber : Anonymous (2007) 

 

2.2    Kornet 

 Kornet merupakan salah satu jenis daging olahan 

yang berupa daging giling kasar dengan bahan tambahan 

bahan pengisi dan bahan pengikat serta bumbu-bumbu 

(Subyantoro, 1996). Menurut Dewan Standarisasi Nasional 

(1995), kornet umumnya dibuat dari daging sapi, dalam 

pembuatan kornet daging yang digunakan merupakan 

potongan daging segar atau beku (yang telah memenuhi 

persyaratan dan peraturan yang berlaku), boleh dicampur 

dengan daging bagian kepala dan hati. Hadiwiyoto (1983) 

menyatakan bahwa kornet merupakan hasil olahan daging 

sapi dengan kentang sebagai bahan pengikat, serta bumbu-

bumbu berupa bawang merah, kaldu, garam, merica dan 

natrium nitrit. 

 Bawang merah biasanya digunakan sebagai 

penyedap sehari-hari yang sangat disukai karena memiliki 

aroma yang khas. Bau dan cita rasa yang khas pada bawang 
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merah disebabkan oleh adanya senyawa yang mudah 

menguap dari jenis sulfur seperti propil sulfur (Sunarjono, 

1995). Merica atau lada biasa ditambahkan pada bahan 

makanan sebagai penyedap karena memiliki dua sifat yang 

penting yaitu rasanya yang pedas dan aromanya yang khas. 

Kedua sifat tersebut disebabkan kandungan bahan bahan 

kimia organik yang terdapat dalam merica. Rasa pedas 

dalam merica disebabkan oleh zat piperin, piperanin dan 

khasivin yang merupakan persenyawaan dari piperin 

dengan alkaloida (Zaitsev, Kizevtter, Lagunov, Makarova, 

Mimder and Padsevlov, 1969) 

 

2.3    Angkak 

 Angkak atau beras merah Cina merupakan suatu 

produk alami hasil fermentasi tradisional di Cina. Produk 

alami yang berwarna merah ini diperoleh dengan 

menumbuhkan kapang Monascus purpureus pada beras 

sebagai substratnya (Shehata, Buckenhiiskes, and El- 

Zoghbi, 1998). Angkak memiliki warna yang konsisten 

tetapi kurang stabil terhadap pengaruh fisik dan kimia 

seperti panas, sinar-UV dan sinar matahari, dapat 

bercampur dengan pewarna alami lainnya dengan bahan 

makanan, tidak toksik dan bukan karsinogen (Hesseltine, 

1965 and Stainkraus, 1983 dalam Jenie, Helianti dan 

Fardiaz, 1994). Bahkan angkak mempunyai aktivitas anti 

bakteri (Wong and Koehler, 1981). 

 

2.4    Sendawa (NaNO3) 

 Sendawa merupakan senyawa organik yang 

berbentuk kristal putih atau tak berwarna, rasanya asin dan 

sejuk. Sendawa mudah larut dalam air dan meleleh pada 
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suhu 377
o
C. Ada tiga bentuk sendawa, yaitu kalium nitrat, 

kalsium nitrat dan natrium nitrat. Dalam industri biasa 

digunakan untuk membuat korek api, bahan peledak, 

pupuk, dan juga untuk pengawet bahan pangan. 

Penggunaannya maksimum sebanyak 0,1% atau 1 g/kg 

bahan. Sendawa dapat dibuat dengan mereaksikan kalium 

khlorida dengan asam nitrat atau natrium nitrat. Fungsi dari 

garam sendawa ini diantaranya adalah untuk memberikan 

warna yang bagus pada daging , dan mengurangi kerutan 

pada daging ketika dimasak. 

 

2.5   Garam dapur  

 Garam dapur merupakan bahan penolong dalam 

proses pembentukan emulsi daging kornet. Garam mampu 

memperbaiki sifat sifatf ungsional produk daging dengan 

cara mengekstrak protein miofibriler dari serabut daging 

selama proses penggilingan dan pelunakan daging. Garam 

berinteraksi dengan protein daging selama pemanasan, 

sehingga protein membentuk massa yang kuat, dapat 

menahan air, dan membentuk tekstur yang baik.Selain itu, 

garam memberi cita rasa asin pada produk, serta bersama-

sama senyawa fosfat, berperan dalam meningkatkan daya 

menahan air dan meningkatkan kelarutan protein serabut 

daging. Garam juga bersifat bakteriostatik dan 

bakteriosidal, sehingga mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri dan mikroorganisme pembusuk lainnya (Nugroho, 

2008). 

 

2.6   Curing Basah 
 Cured meat (daging curing) dihasilkan dari proses 

pemberian garam curing kepada daging. Garam curing 
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terdiri dari garam, nitrit dan atau nitrat, gula serta bumbu 

lain. Curing dapat dilakukan secara kering (dry curing) 

atau secara basah (wet curing). Curing kering dilakukan 

dengan melumuri daging dengan garam curing. Curing 

basah (wet curing atau dikenal juga sebagai brine curing) 

dilakukan dengan merendam daging dalam larutan garam 

curing atau dengan menyuntikkan larutan garam curing ke 

dalam daging dengan alat khusus.( Alexsander, 2012) 

 

 

2.7 Kualitas Daging Sapi 

 

2.7.1  pH 
 Nilai pH digunakan untuk menunjukkan tingkat 

keasaman dan kebasaan suatu substansi. Jaringan otot 

hewan pada saat hidup mempunyai pH sekitar 7,1 – 7,2 dan 

menurun setelah pemotongan karena mengalami glikolisis 

dan dihasilkan asam laktat yang akan mempengaruhi nilai 

pH. pH ultimat daging tercapai setelah glikolisis otot 

menjadi habis atau setelah enzim-enzim glikolitik menjadi 

tidak aktif pada pH rendah atau glikogen tidak lagi sensitif 

terhadap serangan enzim glikolitik. pH ultimat normal 

daging postmortem adalah sekitar 5,4-5,8 yang sesuai 

dengan titik isoelektrik sebagian besar protein daging 

termasuk protein myofibril (Lukman, 2010). 

pH daging tidak dapat diukur segera setelah 

pemotongan (biasanya dalam waktu 45 menit) untuk 

mengetahui penurunan pH awal. Pengukuran selanjutnya 

biasanya dilakukan setidak-tidaknya setelah 24 jam untuk 

mengetahui pH akhir dari daging atau karkas. Pengukuran 

pH daging pada pada karkas biasa dilakukan dengan 

menggunakan elektroda pH gelas (tetapi koreksi terhadap 
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Area Basah (cm
2
) 

Mg H2O = 

                              0.0948 

temperature adalah sukar, karena pengukuran biasanya 

dilakukan di abatoar) (Winarno, 2004).  

Pengukuran pH dengan cara melumat daging 

menjadi daging maserasi dengan penambahan 5mM 

sodium iodoasetat untuk menghentikan glikolisis, dan 

150mM potassium klorida untuk mencegah perubahan nilai 

pH buffer otot (Soeparno, 2005). 

 

2.7.2 WHC (Water Holding Capacity) 
 WHC adalah kemampuan daging untuk mengikat air 

yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, 

misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan 

dan tekanan. Absorbansi air atau kapasitas adalah 

kemampuan daging menyerap air secara spontan dari 

lingkunagn yang mengandung cairan. (Soeparno, 2005) 

 Daya ikat air oleh protein daging dapat ditentukan 

dengan metode Hamm (1972), yaitu dengan mengepres 0,3 

g sampel daging dengan beban 35 kg pada suatu kertas 

saring diantara dua plat kaca selama 5 menit. Area yang 

tertutup sampel daging yang telah menjadi pipih, dan luas 

area basah disekelilingnya kertas saring beserta sampel 

daging ditandai dengan mengurangkan area yang tertutup 

daging dari area total yang meliputi area basah pada kertas 

saring. Kandunagn air daging dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Soeparno, 2005): 

Keterangan:  

WHC dapat di hitung dengan,  

% kadar air area basah = X / berat sampel x 100% 
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%WHC = % kadar air sampel - % kadar air area      

basah  

 

2.7.3 Kadar Air 

 Air dalan bahan pangan berperan sebagai pelarut 

berbagai komponen disamping ikut sebagai bahan pereaksi, 

sedang bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan 

air terikat. Air bebas dapat dengan mudah hilang apabila 

terjadi penguapan atau pengeringan, sedangkan air terikat 

sulit dibebaskan dengan cara tersebut. Sebenarnya air dapat 

terikat secara fisik, yaitu ikatan menurut sistem kapiler dan 

air terikat secara kimiawi, antara lain air kristal dan air 

yang terikat dalam sistem dispersi (Purnomo, 1995). 

 Penetapan kandungan air dapat dilakukan dengan 

beberapa cara. Hal ini tergantung pada sifat bahannya. Pada 

umumnya penentuan kadar air dilakukan dengan 

mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105 – 110 °C 

selama 3 jam atau sampai didapat berat yang konstan. 

Untuk bahan yang tidak tahan panas, seperti bahan 

berkadar gula tinggi, minyak, daging, kecap dan lain-lain 

pemanasan dilakukan dalam oven vakum dengan suhu 

yang lebih rendah. Kadang-kadang pengeringan dilakukan 

tanpa pemanasan, bahan dimasukkan ke dalam eksikator 

dengan H2SO4 pekat sebagai pengering, hingga mencapai 

berat yang konstan (Winarno, 2004). 

 

2.7.4 Jumlah Mikroorganisme 
 Jumlah mikroorganisme dihitung menggunakan 

metode Total Plate Count (TPC). Jumlah mikroorganisme 

per ml diperoleh dengan cara mengalikan jumlah koloni per 

cawan dengan faktor pengenceran menghasilkan kurang 
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dari 30 koloni, hanya jumlah koloni pada penganceran 

tertinggi yang digunakan, apabila dua tingkat pengenceran 

menhasilkan koloni dengan jumlah antara 30-300 koloni 

yang dihitung adalah rata-rata kedua nilai pengenceran 

tersebut ( Fardiaz, 1993). 

 Prinsip hitungan cawan dapat digunakan untuk 

menghitung total bakteri. Media yang digunakan adalah 

Nutrien Agar (NA). NA adalah medium yang mengandung 

sumber nitrogen dalam jumlah cukup yaitu ), 3% ekstrak 

sapi dan 0,5% pepton, tetapi tidak mengandung sumber 

karbohidrat, oleh karena itu baik untuk pertumbuhan 

bakteri, tetapi khamir dan kapang tidak dapat tumbuh 

dengan baik (Fardiaz. 1993) 

 Pengujian standart Plate Count digunakan untuk 

mengetahui total bakteri aerob yang ada pada mesofilik 

temperatur (30 – 370C). Uji ini dapat digunakan secara 

umum sebagai ukuran ralatif keseluruhan bakteri yang 

berada pada produk (Anonymous, 2008). 
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BAB III 

MATERI DAN  PENELITIAN 
 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Mikrobiologi, dan Laboratorium Rekayasa Pengolahan 

Pangan di Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Penelitian ini 

dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai 29 Oktober 

2014. 

 

3.2    Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian pembuatan  

kornet adalah daging sapi, yang di peroleh dari pasar 

tradisional, NaNO3 yang di beli di apotik, dan bumbu 

bumbu yang digunakan untuk membuat kornet adalah 2% 

garam (NaCl), 1% gula, 1,75% skim, 10% minyak nabati, 

1% tepung tapioka, 0,5% karagenan, angkak 15%,0 ppm, 

100 ppm, 200 ppm, dan 300 ppm NaNO3 dari bobot 

daging, bawang putih, pala, garam, bawang merah. Bahan 

bahan lain yang digunakan antara lain plate count agar, 

pepton, alkhohol 70%, spertus, buffer pH 4, buffer pH 7 

dan aquades. 

 

3.2.2 Alat-alat 
 Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

nampan, panci, pisau, pH meter, pipet tetes, blender 

daging, incubator, erlenmeyer 50 ml, erlenmeyer 500 ml, 

oven, eksikator, erlenmeyer 1 liter, thermometer, kertas 
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saring Whatman no. 42, kaca, beban 35 kg, plastik, kertas 

grafik, neraca analitik, gelas ukur 100 ml, gelas ukur 50 ml, 

tisu, buret, tabung reaksi, cawan petri, gelas pengaduk, 

mikro pipet, beaker glass, mortar, pipet volume, bunsen 

dan autoclave.  

  

3.3    Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

mengunakan 4 macam perlakuan dengan 4 kali ulangan. 

Adapun 4 perlakuannya dapat dilihat pada Tabel 2. Berikut 

 

Tabel 2. Komposisi kornet daging sapi dan NaNO3 untuk 

setiap perlakuan dalam 100 g adonan kornet 

daging sapi. 

Bahan 
Komposisi 

A(g) B(g) C (g) D (g) 

Tepung 

tapioca 
1 1 1 1 

Susu skim 

bubuk 
1,75 1,75 1,75 1,75 

Garam 2 2 2 2 

Karagenan 0,5 0,5 0,5 0,5 

Gula 1 1 1 1 

NaNO3 0 0,001 0,002 0,003 

Minyak 

nabati 
10 10 10 10 

Ekstrak 

angkak 
15 15 15 15 

Daging sapi 100 100 100 100 
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3.3.1  Persiapan Laboratorium dan bahan Uji 
 Dalam tahap ini, dilakukan pengecekan dan 

regristrasi peminjaman fasilitas laboratorium serta 

persiapan alat dan bahan yang akan di pakai, selain itu 

dilakukan juga penentuan penggunaan sampel daging segar 

akan digunakan selama penelitian. 

 

3.3.2 Pembuatan Kornet Daging Sapi 
Pembuatan kornet daging sapi berdasarkan metode 

De Garmo, et al,. (2000) yang dimodifikasi adalah sebagai 

berikut : 

1. Daging sapi has dalam sebanyak 500 g digiling 

dengan blender daging. 

2. Daging dicuring yaitu dengan menambahkan bumbu 

yaitu 0,5% garam, 0,5% gula, dan penambahan 

NaNO3 100 ppm selama 60 menit dengan suhu 

pencampuran 60-65
0
C dilakukan di panci stainless. 

3. Ditambahkan bumbu – bumbu antara lain berupa 

0,5% merica bubuk, 2,5% bawang merah, 1,5% 

bawang putih, dan 0,5% pala, pencampuran dengan 

suhu rendah (10- 16
0
C). 

4. Daging diisikan kedalam botol gelas yang sudah 

disterilkan. Pengisian dilakukan dengan menyisakan 

sedikit ruang kosong didalam botol gelas, yang 

disebut head space. 

5.  Dikukus selama 15-20 menit. 

6. Disterilisasi dengan cara memasukkan botol gelas ke 

dalam autoclave pada suhu 121
0
C 1,5 atm selama 20 

menit. 

7. Didinginkan di dalam bak pendingin pada suhu 

rendah (10-16
0
C) yang berisi air selama 20-25 menit. 

8. Dianalisis pH, WHC, kadar air dan jumlah 

mikroorganisme. 
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Gambar 2. Skema pembuatan kornet daging sapi 

 

3.4 Variabel Pengamatan 
 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengujian pH dengan metode elektromagnetik 

(Lukman, 2010) 

2. Pengukuran daya ikat air (Water Holding 

Capacity) dengan metode (Hamm, 1972 

disitasi Soeparno 2005) 

Ditambahkan bumbu-bumbu (Susu skim, 

tepung tapioka, minyak nabati, gula, garam 

bawang putih, pala dan karagenan)  

Curing 

(Garam, sendawa, ekstrak 

angkak dan NaNO3) 

 

Dikukus (15-20 menit) 

 

Didinginkan (5-10 menit) 

Dianalisa 

(pH, WHC, kadar air dan jumlah 

mikroorganisme) 

Daging sapi digiling 
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3. Pengukuran kadar air dengan metode (AOAC, 

1984) 

4. Penghitungan jumlah mikroorganisme dengan 

uji Total Plate Count (TPC) degan metode 

(Fardiaz, 1993) 

 

3.5    Analisis Data 
Data yang diperoleh ditabulasi dengan program excel 

kemudian dilakukan analisis statistik dengan menggunakan 

analisis ragam, bila terdapat perbedaan maka dilanjutkan 

dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) (Gespersz, 2005). 

 

3.6 Batasan Istilah 
1. Kornet adalah produk makanan olahan yang di 

buat dari potongan daging sapi yang di 

tambahkan bumbu bumbu melalui proses curing 

dan dikemas di dalam botol kemudian di 

sterilkan.  

2. Curing basah adalah penambahan NaCl, NaNO3 

dan ekstrak angkak dalam bentuk basa dibiarkan 

selama 1 jam dalam suhu 60-65
0
C di lakukan di 

dalam panci stainless. 

3. Sendawa (NaNO3) merupakan senyawa organik 

yang berbentuk kristal putih atau tak berwarna, 

rasanya asin dan sejuk 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Perbedaan pengaruh penambahan NaNO3 

terhadap pH Kornet daging sapi 
Data dan analisis ragam pH kornet daging sapi 

selengkapnya pada Lampiran 6. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penggunaan NaNO3 

pada kornet daging sapi memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap pH. Rata rata nilai hasil 

pengamatan pH, WHC, kadar air dan jumlah 

mikroorganisme pada berbagai perlakuan dan hasil uji BNJ 

1 % tertera pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.Rata - rata pH, WHC (%), kadar air (%) dan 

jumlah mikroorganisme kornet daging sapi  

 

Penambah

an NaNO3 

Rata-rata 

pH 

Rata-rata 

WHC 

(%) 

Rata-

rata   

Kadar 

Air (%) 

Rata-rata   

mikroorg

anisme 

(CFU/g) 

0 ppm 
6,5

b
± 

0.05 

55,4
a
± 

0.40 

69,6
b
± 

0.07 

5,2
b
± 

0.12 

100 ppm 
6,3

b
± 

0.08 

55,8
ab

± 

0.57 

67,5
ab

± 

0.90 

4,4
ab

± 

0.20 

200 ppm 
6,1

ab
± 

0.14 

60,5
b
± 

0.90 

67,1
a
± 

1.70 

4,3
a
± 

0.26 

300 ppm 
5,9

a
± 

0.15 

61,8
b
± 

1.32 

65,1
a
± 

1.22 

4,2
a
± 

0.21 

Keterangan: 
ab

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan ada perbedaan sangat 

nyata (P<0,01). 
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Penambahan NaNO3 terhadap kornet menyebabkan 

keasaman naik,  semakin tinggi konsentrasi NaNO3 yang 

ditambahkan sampai dengan 300 ppm menyebabkan pH 

kornet daging sapi menurun. pH kornet daging sapi 

menurun disebabkan NaNO3 memiliki kandungan nitrit dan 

dalam nitrit  terdapat asam nitrat yang pada pH antara 5,4-

6,0; Nitrit dalam larutan terdapat bentuk asam nitrit 

(HNO2). Asam nitrit dapat mengalami dekomposisi oleh 

komponen daging dan membentuk  nitrit oksida (N0
-
) dan 

asam nitrat (HNO3) (Jiang and Palik, 2007). 

Kadar H
+ 

yang tinggi dalam daging berpengaruh 

terhadap tingkat keasaman daging yang semakin menurun, 

hal tersebut dipengaruhi oleh kandungan asam nitrat akibat 

dekomposisi oleh komponen daging yang terakumulasi dan 

mempengaruhi pH kornet. Kandungan asam nitrat yang 

semakin meningkat akan berpengaruh terhadap keasaman 

kornet daging sapi, menurut Zanardi, Dazzi Madarena  and 

Chizzoloni (2002), kornet daging sapi yang diberi asam 

nitrat akan menurunkan ph. 

  

4.2 Perbedaan pengaruh penambahan NaNO3 

terhadap WHC (%) kornet daging sapi 
Data dan analisis ragam WHC kornet daging sapi 

selengkapnya pada Lampiran 7. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penggunaan NaNO3 

pada kornet daging sapi memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap WHC. Rata rata nilai hasil 

pengamatan WHC pada berbagai perlakuan dan hasil uji 

BNJ 1 % tertera pada Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata WHC yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar 

antara 55,4% sampai dengan 61,8%. Menurut penelitian 

Jiang and Palik (2007) WHC kornet daging sapi semakin 
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naik disebabkan oleh penambahan NaNO3 berpengaruh 

terhadap muatan positif yang keluar juga semakin banyak 

dan muatan negatif semakin tinggi. Kelebihan mutan 

negatif akan memperbesar penolakan dari miofilament dan 

ruang kosong yang lebih bagi molekul air juga semakin 

besar sehingga menyebabkan meningkatnya WHC kornet 

daging sapi. 

Penambahan NaNO3 berpengaruh terhadap nilai pH. 

Mekanisme penambahan WHC yang disebabkan oleh 

penambahan asam nitrat adalah pH isoelektrik (5,0-5,1) 

pada protein daging tidak bermuatan atau muatan netral 

(net charge), saat pH tinggi (lebih besar dari pH titik 

isoelektrik), muatan-muatan positif pada protein daging 

akan keluar dan muatan negatif lebih banyak maka akan 

terjadi penolakan dari miofilament sehingga memberi 

ruang lebih banyak terhadap molekul air, sedangkan saat 

pH rendah (lebih kecil dari pH isoelektrik), muatan negatif 

yang keluar sehingga terjadi kelebihan muatan positif 

dimana kelebihan ini juga terjadinya penolakan dari 

miofilament yang menyebabkan terjadinya ruang kosong 

yang lebih bagi molekul air, disimpulkan bahwa daging 

yang memiliki pH tinggi atau rendah dari titik isoelektrik, 

maka WHC akan meningkat. 

Elizabeth and Lonergan, (2005) menyatakan bahwa 

bila pH lebih tinggi dibandingkan pH isoelektrik maka 

akan menyebabkan muatan-muatan positif pada protein 

daging akan keluar. Muatan positif protein daging yang 

keluar menyebabkan terjadinya kelebihan muatan negatif 

dimana kelebihan tersebut menyebabkan penolakan dari 

miofilament yang menyebabkan terjadinya ruang kosong 

tersebut menyebabkan daya ikat air akan meningkat. 
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Penambahan jumlah NaNO3 yang semakin tinggi 

menyebabkan muatan positif yang keluar juga semakin 

banyak dan muatan negative semakin tinggi. Kelebihan 

muatan-muatan negatif akan memperbesar penolakan dari 

myofilament dan ruang kosong yang lebih bagi molekul air 

juga semakin besar sehingga mengakibatkan meningkatnya 

WHC kornet daging sapi. Ikatan positif yang terlepas 

tersebut mengakibatkan terjadinya ikatan antara protein 

daging bermuatan negatif. Pelepasan kondisi pH yang asam 

dan bermuatan positif menyebkan terjadinya ikatan antara 

protein daging dan molekul H, semakin tinggi kadar 

NaNO3 yang digunakan akan meningkatkan WHC pada 

daging (Rendle and Keeley, 2010)  

 

4.3 Perbedaan pengaruh penambahan NaNO3 

pada kadar air kornet daging sapi 
Data dan analisis ragam kadar air kornet daging sapi 

selengkapnya pada lampiran 8. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penggunaan NaNO3 

pada kornet daging sapi memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kadar air. Rata rata nilai hasil 

pengamatan kadar air pada berbagai perlakuan dan hasil uji 

BNJ 1 % tertera pada Tabel 3. Kadar air kornet daging sapi 

menurun dari 69,6% ±0,07 dengan penambahan NaNO3 

sebesar 0 ppm menjadi 67,5% ±0,90 dengan penambahan 

100 ppm, pada penambahan sebesar 200 ppm kadar air 

menurun menjadi 67,1%  ±1,70, kemudian menurun lagi 

menjadi 65,1% ±1,22 pada penambahan sebesar 300 ppm. 

Penurunan kadar air kornet daging sapi disebabkan 

oleh meningkatnya konsentrasi NaNO3 yang digunakan. 

NaNO3 dapat mengalami oksidasi bila dipanaskan atau 

nitrit oxida (NO
-
) akan mengalami penguraian. NO

-
 yang 
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teroksidasi akan menyebabakan penurunan air dalam 

daging hilang, sehingga kadar air turun (Rendle and 

Keeley, 2010). 

Zanardi et al (2002), menambahkan reaksi NaNO3 

mengakibatkan protein daging bermuatan positif dan 

mengikat muatan H
+
, akibatnya tidak ada H

+
 yang bersifat 

bebas atau berikatan dengan O yang menghasilkan molekul 

air bebas. Seiring dengan penambahan NaNO3 maka 

muatan H
+ 

bebas semakin sedikit sehingga kadar air dalam 

daging menurun. 

 

4.4 Perbedaan pengaruh penambahan NaNO3 

pada jumlah mikroorganisme kornet daging 

sapi 
Data dan analisis ragam pada jumlah 

mikroorganisme kornet daging sapi selengkapnya pada 

Lampiran 9. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan tingkat penggunaan NaNO3 pada kornet daging 

sapi memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap jumlah mikroorganisme (CFU/g). Rata rata nilai 

hasil jumlah mikroorganisme pada berbagai perlakuan dan 

hasil uji BNJ 1 % tertera pada Tabel 3. Rata-rata jumlah 

mikroorganisme kornet daging sapi hasil penelitian dari 

nilai yang tertinggi hingga yang terendah adalah 5,2 ±0,12 

(penambahan 0 ppm NaNO3); 4,4 ±0,20 (penambahan 100 

ppm NaNO3); 4,3 ±0,26 (penambahan 200 ppm NaNO3) 

dan 4,2 ±0,21 (penambahan 300 ppm NaNO3). Hasil 

analisis tersebut menunjukkan bahwa dengan penambahan 

100 ppm menurunkan nilai jumlah mikroorganisme. 

Berdasarkan SNI 101-3775-2006 bahwa maksimal bakteri 

aerob termofilik pembentuk spora sebanyak 100 

koloni/gram. 
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Pemberian konsentrasi NaNO3 semakin tinggi maka 

jumlah mikrooorganisme kornet daging sapi akan semakin 

turun dan menurunkan pH kornet daging sapi. pH kornet 

daging sapi yang cenderung rendah akan menghambat dan 

mencegah pertumbuhan mikroorganisme karena 

mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada pH yang tidak 

mendukung siklus hidupnya, semakin rendah pH yang 

tercipta akibat semakin tingginya konsentrasi NaN03 

tentunya semakin banyak jumlah mikroorganisme yang 

terhambat pertumbuhannya (Shank, Siliker and Harper, 

1999). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penambahan NaNO3 dengan berbagai tingkat 

berpengaruh sangat nyata terhadap kornet daging 

sapi. 

2.  Nilai terbaik dari penelitian ini adalah dengan 

penambahan NaNO3 sebesar 200 ppm  

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan 

menggunakan NaNO3 dengan konsentrasi 200 ppm untuk 

mendapatkan kualitas kornet daging sapi yang terbaik, dan 

perlu dilakukan uji lebih lanjut untuk mengetahui kualitas 

organoleptik meliputi warna, rasa, tekstur, dan aroma. 
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