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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sapi Brahman Cross
Sapi Brahman cross yang ada di Indonesia 

merupakan sapi yang di impor (Kuswati dkk., 2014). 
Sapi bakalan yang diimpor ke Indonesia berasal dari 
bangsa Australian Commercial Cross (ACC) dan 
Brahman Cross (BX). Sapi Brahman cross (BX) 
mengandung 50% darah Brahman, 25% darah Hereford 
dan 25% darah Shorthorn (Taylor dan Field, 2004). 
Yosita (2010) menyatakan secara genetik, sapi dari Bos 
Taurus memiliki pertambuahan bobot badan harian yang 
lebih tinggi dari Bos Indicus. Sapi ACC (Brahman Cross) 
merupakan keturunan bangsa sapi Bos Taurus yang 
dikenal memiliki badan lebih besar dari sapi lokal (Bali 
dan PO). Sapi Brahman cross mudah dikenali karena 
mempunyai ciri yaitu mempunyai punuk yang besar 
dibagian bahu dan lipatan, warna kelabu muda atau 
merah kehitaman, dan kebanyakan kelabu cerah atau 
merah kehitaman.

Penggemukan sapi Brahman cross di Indonesia 
memberikan keuntungan karena memiliki keunggulan 
sapi tropis yaitu daya adaptasi iklim tropis yang tinggi, 
tahan terhadap panas, tahan terhadap gangguan parasit 
seperti gigitan nyamuk dan caplak, disamping itu juga 
menunjukkan toleransi yang baik terhadap paka yang 
mengandung serat kasar tinggi (Bahar, 2002). Selain itu, 
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sapi Brahman cross banyak disukai untuk digemukkan 
dan dipotong di Indonesia karena memiliki persentase 
karkas yang tinggi, rata-rata pada berbagai berat bobot 
potong, sapi Brahman cross menghasilkan persentase 
karkas diatas 50% (Hafid dan Priyanto, 2006). Menurut 
Rilley (2002) meskipun sapi brahman cross merupakan 
bagian yang penting bagi industri sapi potong, akan tetapi 
hasil riset dan penelitian melaporkan bahwa karkas sapi 
Brahman cross memiliki kualitas yang lebih rendah 
dibanding sapi Bos taurus.

Sapi Brahman cross merupakan bibit sapi yang 
tahan panas dan tahan serangan kutu dibandingkan sapi 
lain. Sapi Brahman sebagai sapi Bos indicus asli lebih 
resisten terhadap kondisi tropis dengan temperatur dan 
kelembapan yang tinggi dibandingkan sapi Holstein dan 
Angus dari Bos taurus (Taylor dan Field, 2004). Smith, 
Domingue, Paschal, Tranke, Bidner dan Whipple (2007) 
menambahkan sapi Brahman cross mempunyai 
keunggulan di daerah tropis yaitu adaptasi yang bagus, 
tahan terhadap panas, tahan gangguan parasit dan tahan 
terhadap pakan dengan serat kasar tinggi.

2.2. Penanganan Sapi Sebelum Pemotongan (Istirahat 
Ternak)

Penanganan sebelum penyembelihan umumnya 
memiliki dampak yang paling besar terhadap kualitas 
daging karena waktu yang singkat antara penanganan dan 
penyembelihan dapat mempengaruhi metabolisme otot 
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setelah penyembelihan (Mareko, 2005). Menurut Adzitey 
(2011), penanganan sebelum penyembelihan termasuk 
semua aktivitas dan proses penanganan ternak hingga 
penyembelihan. Aktivitas dan proses tersebut dapat 
terjadi di peternakan, selama transportasi, pemasaran dan 
tempat penyembelihan. Selama transportasi ternak dapat 
terpapar oleh stres akibat lingkungan seperti panas, 
kelembapan, suara, dan kepadatan.

Penanganan pemotongan ternak yang manusiawi 
menjadi hal yang sangat penting karena dapat 
mengurangi penderitaan ternak, tetapi juga dapat 
meningkatkan kualitas dan nilai daging serta produk 
sampingan daging lainnya, sehingga menjamin keamanan 
pangan dan berpengaruh terhadap pendapatan negara. 
Namun pada kenyataannya banyak negara berkembang 
belum optimal melakukan pengembangan dan 
pelaksanaan aturan-aturan penanganan ternak yang 
manusiawi. Hal tersebut berakibat pada kondisi dan 
perlakuan yang kasar pada saat penanganan ternak
sehingga menyebabkan penderitaan pada ternak
(Chambers dan Grandin, 2001).

Ternak diistirahatkan dahulu sebelum disembelih 
agar ternak tidak stres, darah dapat keluar sebanyak 
mungkin, dan cukup tersedia energi agar proses 
rigormortis berjalan sempurna (Soeparno, 2009). 
Menurut Hambrecht, Eissen, Newman, Smits, Verstegen, 
and Hartog (2005), durasi waktu istirahat yang singkat 
akan menyebabkan nilai pH yang lebih tinggi jika 
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dibandingkan dengan durasi waktu istirahat yang lebih 
lama. Waktu istirahat untuk makan dan minum 
dibutuhkan oleh ternak untuk memulihkan kondisi akibat 
proses transportasi. Sapi yang ditransportasikan selama 
kurang dari enam jam dapat diistirahatkan minimal 
selama dua jam sebelum penyembelihan. Jika sapi 
ditransportasikan selama enam jam atau lebih maka sapi 
harus diistirahatkan lebih dari dua jam. Waktu istirahat 
standar yang dibutuhkan untuk sapi sekitar 12-24 jam 
(Ferguson et al., 2007).

Proses istirahat ternak dapat dilaksanakan dengan 
pemuasaan atau tanpa pemuasaan. Istirahat dengan 
pemuasaan mempunyai maksud untuk memperoleh berat 
tubuh kosong (BTK = bobot tubuh setelah dikurangi isi 
saluran pencernaan, isi kandung kencing, dan isi saluran 
empedu) dan mempermudah proses penyembelihan bagi 
ternak agresif dan liar. Istirahat tanpa pemuasaan 
bermaksud agar ketika disembelih darah dapat keluar 
sebanyak mungkin dan ternak tidak mengalami stres 
(Soeparno, 2009). Hafid dan Rugayah (2009) adanya 
kecenderungan bahwa semakin lama periode pemuasaan 
yang diterapkan maka penurunan bobot hidup juga 
semakin besar, disebabkan oleh proses urinasi dan 
defekasi yang lebih banyak yang pada akhirnya
berimplikasi pada bobot hidup yang semakin berkurang.
Pada periode istirahat yang lebih lama, bobot isi saluran 
pencernaan lebih rendah daripada periode istirahat yang
lebih singkat. Artinya bahwa pada periode pemuasaan 
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yang lebih lama akan terjadi urinasi dan defekasi yang 
lebih banyak sehingga bobot hidupnya lebih banyak 
berkurang.

Ternak yang sudah diistirahatkan di kandang 
sementara selanjutnya digiring dalam jalur (gang way) 
menuju restraining box. Lebar jalur tersebut berukuran 
76 cm atau disesuaikan dengan jenis ternak. Jalur 
tersebut dibuat supaya ternak lebih tenang dan lebih 
mudah masuk ke dalam restraining box (Grandin, 2001).

2.3 Fisiologi Ternak Sebelum Pemotongan
Aktivitas tubuh yang berat seperti pada saat 

proses penanganan ternak sebelum pemotongan yang 
tidak tepat akan mempengaruhi berbagai proses fisiologi 
seperti proses kontraksi otot, sistem metabolisme, sistem 
pernafasan, sistem kardiovaskular, dan sistem endokrin. 
Proses kontraksi otot adalah proses aktif yang 
membutuhkan energi. Kontraksi otot secara langsung 
melibatkan empat protein miofibrilar yaitu miosin, aktin, 
tropomiosin, dan troponin. Energi untuk kontraksi 
diperoleh dari adenosin trifosfat (ATP) melalui suatu 
reaksi yang dikatalisis oleh enzim ATP-ase miosin yang 
terdapat di bagian kepala molekul miosin. Aktivitas 
enzim ATP-ase miosin akan meningkat dengan 
pembebasan Ca2+ ke dalam sarkoplasma. Peningkatan 
Ca2+ bebas di dalam sarkoplasma mengawali proses 
pembentukan jembatan lintang antar filamen aktin dan 
miosin, serta meningkatkan hidrolisis ATP yang 
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menghasilkan energi kimia. Jembatan lintang aktin-
miosin mengubah energi kimia menjadi energi mekanik 
dan mengawali pergeseran filamen sehingga 
menghasilkan daya untuk kontraksi (Soeparno, 2009).
Adenosin trifosfat (ATP) akan digunakan sebagai sumber 
energi untuk kontraksi, memompa ion Ca2+ pada saat 
relaksasi, dan mengatur laju keseimbangan Na dan K 
(Suharyanto 2008).

Glikogen yang rendah di dalam otot menurunkan 
proses metabolisme setelah pemotongan sehingga pH 
daging lebih tinggi dari biasanya yang menyebabkan 
warna gelap pada jaringan otot dan menurunkan kualitas 
rasa dari daging (Wulf, Emnett, Leheska, and Moeller, 
2002). Defesiensi glikogen terjadi apabila ternak yang 
mengalami stress seperti yang berkaitan dengan 
kelelahan, latihan, puasa dan gelisah, atau yang langsung
dipotong sebelum mendapat istirahat yang cukup untuk 
memulihkan cadangan glikogen ototnya (Aberle, Forrest, 
Gerrard, Mills, Hedrick, Judge, and Merkel, 2001).

Daya kontraksi otot merupakan suatu ukuran dari 
jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh otot dalam suatu 
periode waktu tertentu yang ditentukan oleh kekuatan 
kontraksi, kecepatan kontraksi, dan jumlah kontraksi 
otot. Apabila otot berkontraksi maksimum dapat 
menimbulkan robek interna dari otot sehingga akan 
terjadi nyeri otot yang tinggi. Tingkat kekuatan kontraksi 
otot tergantung pada dukungan nutrisi untuk otot 
terutama kandungan glikogen yang tersimpan dalam otot 
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(Guyton, 1994). Glikogen akan dirombak menjadi asam 
laktat (anaerob) atau asam piruvat (aerob) dan akan 
menghasilkan ATP. Pada otot ATP akan digunakan 
untuk proses kontraksi dan relaksasi sehingga 
memungkinkan ternak untuk bergerak atau beraktivitas. 
Dengan demikian otot skelet disebut sebagai alat 
pergerakan tubuh atau sebagai energi mekanik 
(Suharyanto, 2008). 

2.4 Bobot Potong
Menurut Hafid dan Priyanto (2006) bangsa 

mempunyai pengaruh penting terhadap parameter 
komersial daging. Telah banyak studi yang menunjukkan 
hubungan antara berat jaringan karkas dengan berat 
karkas. Perbedaan pola pertumbuhan diantara bangsa sapi 
dapat mengakibatkan perbedaan komposisi karkas dan 
hasil daging yang berdampak suplai kebutuhan 
konsumen.

Hasil penelitian Suryadi (2006) 
merekomendasikan pemotongan sapi Brahman cross
hendaknya dipotong pada bobot sekitar 400-470 kg, 
karena akan menghasilkan kualitas dan hasil karkas yang 
relatif lebih baik dari aspek produksi. Bobot badan sapi 
merupakan salah satu indikator produktivitas ternak yang 
dapat diduga berdasarkan ukuran linear tubuh sapi 
meliputi lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan. 
Bobot potong adalah bobot sapi sebelum dipotong. Bobot 
potong yang tinggi dalam waktu singkat merupakan 
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tujuan utama dari usaha penggemukan, namun bobot 
potong yang tinggi tidak menjamin penampilan karkas 
yang baik. Soeparno (2009) menyatakan bahwa bobot 
potong yang tinggi menghasilkan karkas yang makin 
besar sehingga diharapkan bagian daging menjadi lebih 
besar. Jenis kelamin (sex) mempengaruhi pertumbuhan 
jaringan dan komposisi karkas. 

Soeprapto (2005) menyatakan bahwa semakin 
tinggi bobot potong tidak menjamin diperoleh bobot 
karkas yang tinggi. Berat karkas mempunyai korelasi 
yang erat dengan bobot potong dimungkinkan pula 
semakin tinggi kandungan lemaknya sebagai akibat dari 
kandungan energi pakan. Sedangkan menurut 
Waritthitham, Lambertz, Langholz, Wicke, dan Gauly 
(2010) peningkatan bobot potong sapi Brahman cross
akan diikuti peningkatan bobot karkasnya. Sapi Brahman 
cross dengan bobot potong 502 kg, 550 kg dan 600 kg 
memiliki bobot karkas 269 kg, 296 kg dan 328 kg.

2.5 Bobot Karkas
Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh 

ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara 
halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, 
kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi 
dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat 
berupa karkas segar dingin (chilled) atau karkas beku 
(frozen) (Permentan, 2009). Menurut Wirawan (2009) 
karkas sapi adalah tubuh sapi sehat yang telah 
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disembelih, utuh atau dibelah membujur sepanjang tulang 
belakangnya, setelah dikuliti, isi perut dikeluarkan dan 
tanpa kepala, kaki bagian bawah, alat kelamin atau 
ambing sapi betina, serta ekor. Kepala dipotong diantara 
tulang occipital (os occipital) dengan tulang tengkuk 
pertama (atlas). Kaki depan dipotong diantara carpus dan 
metacarpus; kaki belakang dipotong diantara tarsus dan 
metatarsus. Jika diperlukan untuk memisahkan ekor, 
maka paling banyak dua ruas tulang belakang coccygeal 
(caudalis) terikut karkas.

Sapi Brahman cross banyak disukai untuk 
digemukan dan dipotong di Indonesia karena memiliki 
persentase karkas yang tinggi, rata-rata pada berbagai 
berat bobot potong, sapi Brahman cross menghasilkan 
persentase karkas diatas 50% (Hafid dan Priyanto, 2006). 
Bobot karkas bukan merupakan indikator produktivitas 
karkas yang baik, karena adanya variasi bangsa, nutrisi 
dan jenis kelamin dalam pertumbuhan jaringan, tetapi 
bobot karkas merupakan salah satu parameter yang 
penting dalam sistem evaluasi karkas (Wiyatna, 2007). 
Bobot karkas sangat dipengaruhi oleh bobot potong, 
semakin tinggi bobot potong maka bobot karkas juga 
akan bertambah. Bobot karkas sebagian besar 
dipengaruhi oleh bobot otot dan perototan sangat 
menentukan kondisi tubuh ternak (Choi, Ryu, Bong, Lee, 
Choi, Son, Han, and Baik, 2010).

Hasil penelitian Kuswati, dkk (2014) pada bobot 
potong dan bobot karkas sapi Brahman cross steer yang 
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dipotong pada umur penggemukan yang berbeda 
menunjukan umur pemotongan sapi yang digemukan 
selama 1 bulan dengan 2 bulan tidak menunjukan 
perbedaan yang nyata, namun perbedaan yang nyata 
tersebut didapatkan pada sapi yang dipotong pada umur 
penggemukan 2,5 bulan. Seekor sapi potong dianggap 
baik apabila dapat menghasilkan karkas sebesar 59% dari 
bobot badan sapi dan diperoleh 46,50% daging yang 
dapat dikonsumsi. 

Karkas Brahman Cross bervariasi antara 45% -
55% tergantung kondisi sapi saat ditimbang hidup dan 
performan tiap individunya (Mustofa, 2001).  Sedangkan 
menurut Wiyatna (2007) sapi Brahman cross dengan 
bobot karkas 250,6 Kg memiliki persentase karkas 
53,48% sama dengan sapi dengan bobot karkas 220,5 Kg 
yang memiliki persentase karkas 53,04%.

Tabel 1. Bobot potong dan bobot karkas sapi Brahman 
cross steer pada lama penggemukan yang 
berbeda

Sumber: Kuswati, dkk (2014).

Brahman cross 
steer

Umur penggemukan
1 bulan 2 bulan 2,5 bulan

Bobot potong
(Kg)

422,0 ± 
17,3

438,5 ± 
27,8

450,2 ± 
43,3

Bobot karkas
(Kg)

221,0 ± 
10,1

230,6 ± 
13,8

25,9 ± 
26,3
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Karkas merupakan produk utama yang dihasilkan 
setelah ternak disembelih. Kualitas dan kuantitas karkas 
yang dihasilkan dari seekor ternak selain ditentukan oleh 
faktor on farm seperti : penggunaan bibit ternak dan
teknologi pakan, juga dipengaruhi oleh faktor off farm 
terutama penanganan ternak pasca panen. Penanganan 
ternak pasca panen antara lain meliputi transportasi, 
penyediaan pakan dan minum selama transportasi dan 
sebelum pemotongan ternak, pengistirahatan ternak dan
penanganan ternak sebelum pemotongan. Penanganan 
ternak pasca panen yang tidak baik merupakan faktor 
penyebab stress yang potensial bagi ternak yang pada 
akhirnya dapat menurunkan kualitas dan kuantitas karkas 
yang dihasilkan (Priyanto dan Hafid, 2005).

2.6 Pelayuan Karkas
Karkas dari hasil pemotongan umumnya 

mempunyai suhu yang tinggi, yaitu sekitar 39°C. Hal ini 
harus segera diturunkan untuk menghindarkan 
perubahan-perubahan yang menyebabkan terjadinya 
kerusakan daging, oleh karena itu karkas harus segera 
disimpan dalam ruang pendingin yang disebut dengan 
proses pelayuan (Rachmawan, 2001). 

Tujuan dari pelayuan daging adalah untuk 
memaksimalkan proses rigor mortis, sehingga darah 
yang ada di dalam daging dapat keluar dengan sempurna. 
Selain itu pelayuan juga bertujuan untuk menurunkan 
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suhu daging, yang mengakibatkan lemak dan daging 
menjadi lebih kompak, sehingga saat proses deboning
akan lebih mudah dan potongan-potongan retail akan 
lebih rapi. Selama pelayuan akan terjadi peningkatan 
keempukan dan penyelesain proses fisiologis atau yang 
biasa disebut proses rigor mortis. Saat ternak disembelih 
daging masih lunak (pre rigor) dan belum mengalami 
kekakuan otot. Setelah itu, terjadi proses kekakuan otot 
(rigor mortis). Pada fase pascarigor selama penyimpanan 
karkas dalam waktu tertentu pada suhu diatas titik beku 
(1,5˚C), daging menjadi empuk kembali, dan hal ini 
dikenal sebagai proses pelayuan (Soeparno, 2009).

2.7 Penyusutan karkas
Setelah ternak disembelih, terjadi perubahan yang 

sangat kompleks di dalam jaringan otot yang meliputi 
perubahan biokimia, fisik, dan mikrobiologis. Secara 
umum, perubahan tersebut diawali dari berhentinya 
sirkulasi darah, yang mengakibatkan tidak adanya 
pasokan oksigen ke jaringan, sehingga menimbulkan 
konsekuensi perubahan pada jaringan termasuk otot. 
Secara umum perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat 
pada Gambar 2.
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Gambar 2. Perubahan-perubahan sifat fisiko-kimia 
setelah ternak disembelih

(Lukman dkk., 2007).

Penilaian susut bobot karkas dimaksudkan untuk 
mengetahui pengaruh pelayuan tehadap kehilangan 
bobot. Susut bobot berpengaruh terhadap nilai ekonomis 
daging yang dipasarkan. Persentase penyusutan karkas 
tertinggi ditemukan pada karkas yang dilayukan pada 
suhu 4oC selama seminggu (13,58%) yang berbeda nyata 
dibandingkan dengan susut bobot karkas dengan 
pelayuan pada suhu 4oC selama sehari (2,90%) dan pada 
suhu kamar selama 12 jam (2,42%) (Sunarlim dan Hadi, 
2001). Fisher and Bayntun (1983) menambahkan dengan 
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menggunakan karkas sapi yang disimpan pada suhu 1oC 
selama 20 hari diperoleh karkas sekitar 95,2%, yang 
berarti susut bobot karkasnya 4,8%.

Selama proses pelayuan, terjadi proses post rigor 
yang menyebabkan peningkatan aktivitas enzim 
proteolitik yang menyebabkan peningkatan keempukan 
dan cita rasa daging. Pada proses ini juga terjadi 
degradasi protein oleh enzim kalpain dan katepsin. 
Pelayuan pada daging sapi dapat dilakukan pada 
temperatur 4oC selama  hari atau pada temperatur kamar 
(29oC) selama 8-12 jam. Selama proses tersebut terjadi 
perubahan secara sempurna dari otot menjadi daging 
(Lukman dkk., 2007).

2.8 pH Daging
Soeparno (2009) menjelaskan bahwa perubahan 

pH daging setelah pemotongan ternak dipengaruhi oleh 
ketersediaan asam laktat di dalam otot. Ketersediaan 
asam laktat ini dipengaruhi oleh kandungan glikogen, 
dan kandungan glikogen dipengaruhi oleh penanganan 
ternak sebelum dipotong. Kandungan glikogen otot 
sangat rendah, yaitu pada kisaran 0,5 – 1,3% dari berat 
daging segar. Dengan kata lain, penurunan pH terjadi 
secara bertahap dan membutuhkan jangka waktu yang 
lama. Nurwanto, Septianingrum, dan Surhayati (2003) 
menyatakan bahwa nilai pH merupakan salah satu 
kriteria dalam penentuan kualitas daging. Proses 
penurunan pH pada daging dimulai dari pemotongan 
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ternak (ternak telah mati), maka terjadilah proses 
biokimiawi yang sangat kompleks di dalam jaringan otot 
dan jaringan lainnya sebagai konsekuen tidak adanya 
aliran darah ke jaringan tersebut, karena terhentinya 
pompa jantung. Salah satu proses yang terjadi dan 
merupakan proses yang dominan dalam jaringan otot 
setelah kematian (36 jam pertama setelah kematian atau 
postmortem) adalah proses glikolisis anaerob atau 
glikolisis postmortem. Dalam glikolisis anaerob ini, 
selain dihasilkan energi maka dihasilkan juga asam 
laktat. Asam laktat tersebut akan terakumulasi di dalam 
jaringan dan mengakibatkan penurunan nilai pH jaringan 
otot.

Menurut Usmiati dan Priyanti (2010) Perbedaan 
nilai pH disebabkan oleh perbedaan kandungan glikogen 
sehingga kecepatan glikolisisnya berbeda. Semakin
tinggi kadar glikogen daging, makin cepat proses 
glikolisis dan pH semakin optimal. Menurut Forrest, 
Aberle, Hendrick, Judge, and Merkel (1975), laju 
penurunan pH daging secara umum dapat dibagi menjadi 
menjadi tiga, yaitu :

1) Nilai pH menurun secara bertahap dari 7,0 
hingga berkisar 5,6-5,7 dalam waktu 6-8 jam 
setelah pemotongan dan mencapai pH akhir 
sekitar 5,3-5,7. Pola penurunan pH ini normal. 

2) Nilai pH menurun sedikit sekali pada jam-jam 
pertama setelah pemotongan dan tetap hingga 
mencapai pH akhir sekitar 6,5-6,8. Sifat daging 
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yang dihasilkan gelap, keras dan kering 
sehingga disebut daging Dark Firm Dry (DFD).

3) Nilai pH menurun relatif cepat hingga berkisar 
5,4-5,5 pada jam-jam pertama setelah 
pemotongan dan mencapai pH akhir 5,4-5,6. 
Sifat daging yang dihasilkan pucat, lembek dan 
berair dan sering disebut daging Pale Soft
Exudative (PSE).

Nilai pH dapat menunjukkan penyimpangan 
kualitas daging karena berkaitan dengan warna, 
keempukan, cita rasa, daya ikat air, dan masa simpan 
(Lukman dkk., 2007). Menurut Lawrie (2003), 
penurunan pH posmortem merupakan salah satu faktor 
penting yang menentukan daya ikat air. Denaturasi 
protein sarkoplasma dapat dipercepat ketika pH 
mengalami penurunan. Nilai pH yang menurun dengan 
cepat (pada saat pemecahan ATP) akan meningkatkan 
kecenderungan aktomiosin untuk saling berkontraksi 
sehingga daya ikat air rendah dan Cooking Loss tinggi.

2.9 Susut Masak (Cooking Loss)
Daging sapi diharapkan mempunyai kualitas yang 

layak untuk dikonsumsi. Kualitas daging dapat 
ditentukan secara kimia, mikrobiologi, organoleptik, dan 
fisik. Kualitas fisik daging mempengaruhi kualitas 
pengolahan daging. Daging yang memiliki kualitas sifat 
fisik yang bagus tentunya akan memberikan produk 
pengolahan yang bagus dan akan mempermudah selama 
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proses pengolahannya. Sifat fisik daging meliputi pH, 
daya ikat air (DIA), dan susut masak (Hernando, Dian 
dan Kusuma, 2009).

Susut masak merupakan salah satu indikator nilai 
nutrisi daging yang berhubungan dengan kadar jus 
daging yaitu banyaknya air yang terikat di dalam dan 
diantara serabut otot. Susut masak dipengaruhi oleh 
temperatur dan lama pemasakan. Semakin tinggi 
temperatur pemasakan maka semakin besar kadar cairan 
daging yang hilang sampai mencapai tingkat yang 
konstan. Susut masak dapat dipengaruhi oleh pH, 
panjang sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut 
otot, status kontraksi miofibril, ukuran dan berat sampel 
daging serta penampang lintang daging (Soeparno, 
2005). 

Cooking Loss adalah berat yang hilang 
(penyusutan berat) setelah pemasakan. Drip Loss adalah 
cairan atau (eksudat) yang keluar dari daging tanpa 
aplikasi/penerapan tekanan dari luar (Lukman dkk.,
2007). Susut masak merupakan salah satu parameter 
kualitas daging yang mengacu pada penurunan berat 
daging selama proses memasak (Vasanthi, 
Venkataramanujam, and Dushyanthan, 2006). Menurut 
Shanks, Wolf, and Maddock (2002) besarnya Cooking 
Loss dapat dipengaruhi oleh banyaknya kerusakan 
membran seluler, banyaknya air yang keluar dari daging, 
degradasi protein, dan kemampuan daging untuk 
mengikat air. Perbedaan Cooking Loss dapat disebabkan 
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oleh pH dan marbling (Yu, Lee, Jeong, Park, Choi, and 
Kim, 2005).

Susut Masak (Cooking Loss) adalah berat yang 
hilang atau penyusutan berat sampel daging akibat 
pemasakan. Nilai Susut masak daging sapi berdasarkan 
penelitian Brahmantiyo (2000), berkisar antara 37,53–
38,34 %, Sedangkan penelitian Yanti, Hidayati, dan 
Elfawati (2008) nilai susut masak daging sapi berkisar 
antara 42,77–44,65 %. Menurut Soeparno (2009), 
umumnya Cooking Loss bervariasi antara 15-54.5%. Dari 
penelitian Hernando, Dian, dan Kusuma (2009) 
menunjukan nilai susut masak daging sapi dari TPH di 
Bandar Lampung adalah rata – rata 42,53%. Perbedaan 
bangsa ternak, bobot potong dan konsumsi pakan juga 
mempengaruhi besarnya susut masak. Hal-hal tersebut 
dapat disebabkan karena perbedaan deposisi lemak 
intramuskular (marbling). Lemak marbling menghambat 
atau mengurangi cairan daging yang keluar selama 
pemasakan, meskipun pada daging yang mengandung 
lemak intra muskular lebih besar akan kehilangan lemak 
lebih besar (Soeparno, 2009).

Nilai susut masak (Cooking Loss) dari hasil 
penelitian Dewi (2012) berkisar antara 40,59% sampai 
dengan 52,13 %. Nilai susut masak pada daging yang 
diteliti termasuk normal jika dibandingkan dengan susut 
masak masak daging pada kondisi normal. Daging 
dengan susut masak yang lebih rendah mempunyai 
kualitas yang relatif lebih baik daripada daging dengan 
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susut masak yang lebih tinggi, karena kehilangan nutrisi 
selama pemasakan akan lebih sedikit.

Lawrie (2003) menyatakan bahwa jumlah cairan 
yang diperoleh dalam pemanasan akan meningkat lebih 
lanjut pada suhu antara 107oC dan 155oC. Hal ini 
mungkin menggambarkan beberapa kerusakan protein, 
dengan kerusakan asam-asam amino yang akan terjadi 
dalam kisaran suhu tersebut. Tambunan (2009) juga 
menambahkan bahwa nilai susut masak ini erat kaitannya 
dengan daya mengikat air. Semakin tinggi daya mengikat 
air maka ketika proses pemanasan air, dan cairan nutrisi 
akan sedikit yang keluar atau yang terbuang sehingga 
massa daging yang berkurangpun sedikit. Menurut 
Rahim (2009) jenis otot tidak berpengaruh nyata ( P > 
0,05) terhadap susut masak. Hal tersebut dikarenakan 
kedua jenis otot berasal dari sapi yang sama , dimana 
kedua otot tersebut mempunyai kandungan nutrien atau 
nilai gizi yang terdiri dari air, lemak, protein dan mineral 
yang tidak berbeda dan waktu pemasakan terjadi 
kehilangan nutrisi yang sama.

2.10 Drip Loss
Salah satu istilah yang terkait dengan WHC 

adalah drip, yaitu kehilangan cairan dari daging. Drip 
biasanya terjadi selama pengangkutan, pameran (display) 
dan penyimpanan. Adanya drip menyebabkan kerugian 
seperti penurunan berat daging, berkurangnya kelezatan 
dan berkurangnya nilai gizi (Nurwanto, Bintoro, Legowo, 
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dan Pormonoadi, 2003). Menurut Soeparno (2009) Drip
adalah cairan daging yang keluar atau eksudasi cairan 
beserta nutrien daging yang larut dan hilang pada saat 
penyegaran kembali daging beku atau selama proses 
pelayuan.

Nilai daya ikat air daging ditunjukkan oleh 
banyaknya cairan daging yang keluar (drip). Aberle et al. 
(2001) menjelaskan bahwa selama penyimpanan akan 
terjadi degradasi kolagen dari protein yang menyusun 
ikatan silang diantara serat daging, selanjutnya 
dinyatakan bahwa komponen utama yang berfungsi 
menahan air daging adalah protein. Perubahan struktur 
protein dalam daging seiring dengan lama waktu 
penyimpanan dapat melemahkan kemampuan daging 
untuk mengikat cairannya. Lukman dkk. (2007) 
menyatakan bahwa Drip Loss merupakan salah satu 
pengukuran daya ikat air dengan prinsip air bebas akan 
dilepaskan dari protein otot sejalan dengan penurunan pH 
otot. Dalam penelitian Rahim (2009) jumlah drip daging 
yang keluar berkisar 4,98 – 9,71 %. Banyaknya cairan 
dari jaringan yang keluar dapat berkisar 1–30%. Semakin 
lama daging disimpan maka jumlah drip semakin 
meningkat.

Lawrie (2003) menyebutkan bahwa tingkat 
penurunan pH postmortem berpengaruh terhadap daya 
mengikat air, apabila nilai pH lebih tinggi atau lebih 
rendah dari titik isoelektrik daging (5,0-5,1) maka nilai 
daya mengikat air daging akan tinggi atau nilai mgH2O 
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rendah. Apabila ternak diistirahatkan sebelum dipotong, 
jumlah glikogen di dalam otot dapat dipertahankan 
tinggi, setelah ternak dipotong glikogen di dalam otot 
akan berubah menjadi asam laktat dalam keadaan 
anaerob dan nilai pH ultimat akan tercapai apabila 
glikogen otot menjadi habis, sehingga nilai daya 
mengikat air daging meningkat.

Laju penurunan pH otot yang cepat dan ekstensif 
mengakibatkan warna daging menjadi pucat, daya ikat 
protein terhadap cairannya menjadi lebih rendah, dan 
permukaan potongan daging menjadi basah karena 
keluarnya cairan ke permukaan potongan daging yang 
disebut drip atau weep (Aberle et al. 2001). Menurut 
Astuti (2012) lama penyimpanan daging beku 
mengakibatkan perbedaan yang tidak nyata pada kadar 
air daging. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan 
kadar air yang semakin rendah pada penyimpanan beku 
yang lebih lama. Hal ini disebabkan karena semakin lama 
daging disimpan maka akan banyak cairan yang keluar 
dari daging (drip).
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



2.1. Sapi Brahman Cross

Sapi Brahman cross yang ada di Indonesia merupakan sapi yang di impor (Kuswati dkk., 2014). Sapi bakalan yang diimpor ke Indonesia berasal dari bangsa Australian Commercial Cross (ACC) dan Brahman Cross (BX). Sapi Brahman cross (BX) mengandung 50% darah Brahman, 25% darah Hereford dan 25% darah Shorthorn (Taylor dan Field, 2004). Yosita (2010) menyatakan secara genetik, sapi dari Bos Taurus memiliki pertambuahan bobot badan harian yang lebih tinggi dari Bos Indicus. Sapi ACC (Brahman Cross) merupakan keturunan bangsa sapi Bos Taurus yang dikenal memiliki badan lebih besar dari sapi lokal (Bali dan PO). Sapi Brahman cross mudah dikenali karena mempunyai ciri yaitu mempunyai punuk yang besar dibagian bahu dan lipatan, warna kelabu muda atau merah kehitaman, dan kebanyakan kelabu cerah atau merah kehitaman.

Penggemukan sapi Brahman cross di Indonesia memberikan keuntungan karena memiliki keunggulan sapi tropis yaitu daya adaptasi iklim tropis yang tinggi, tahan terhadap panas, tahan terhadap gangguan parasit seperti gigitan nyamuk dan caplak, disamping itu juga menunjukkan toleransi yang baik terhadap paka yang mengandung serat kasar tinggi (Bahar, 2002). Selain itu, sapi Brahman cross banyak disukai untuk digemukkan dan dipotong di Indonesia karena memiliki persentase karkas yang tinggi, rata-rata pada berbagai berat bobot potong, sapi Brahman cross menghasilkan persentase karkas diatas 50% (Hafid dan Priyanto, 2006). Menurut Rilley (2002) meskipun sapi brahman cross merupakan bagian yang penting bagi industri sapi potong, akan tetapi hasil riset dan penelitian melaporkan bahwa karkas sapi Brahman cross memiliki kualitas yang lebih rendah dibanding sapi Bos taurus.

 Sapi Brahman cross merupakan bibit sapi yang tahan panas dan tahan serangan kutu dibandingkan sapi lain. Sapi Brahman sebagai sapi Bos indicus asli lebih resisten terhadap kondisi tropis dengan temperatur dan kelembapan yang tinggi dibandingkan sapi Holstein dan Angus dari Bos taurus (Taylor dan Field, 2004). Smith, Domingue, Paschal, Tranke, Bidner dan Whipple (2007) menambahkan sapi Brahman cross mempunyai keunggulan di daerah tropis yaitu adaptasi yang bagus, tahan terhadap panas, tahan gangguan parasit dan tahan terhadap pakan dengan serat kasar tinggi.



2.2. Penanganan Sapi Sebelum Pemotongan (Istirahat Ternak)

Penanganan sebelum penyembelihan umumnya memiliki dampak yang paling besar terhadap kualitas daging karena waktu yang singkat antara penanganan dan penyembelihan dapat mempengaruhi metabolisme otot setelah penyembelihan (Mareko, 2005). Menurut Adzitey (2011), penanganan sebelum penyembelihan termasuk semua aktivitas dan proses penanganan ternak hingga penyembelihan. Aktivitas dan proses tersebut dapat terjadi di peternakan, selama transportasi, pemasaran dan tempat penyembelihan. Selama transportasi ternak dapat terpapar oleh stres akibat lingkungan seperti panas, kelembapan, suara, dan kepadatan.

Penanganan pemotongan ternak yang manusiawi menjadi hal yang sangat penting karena dapat mengurangi penderitaan ternak, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dan nilai daging serta produk sampingan daging lainnya, sehingga menjamin keamanan pangan dan berpengaruh terhadap pendapatan negara. Namun pada kenyataannya banyak negara berkembang belum optimal melakukan pengembangan dan pelaksanaan aturan-aturan penanganan ternak yang manusiawi. Hal tersebut berakibat pada kondisi dan perlakuan yang kasar pada saat penanganan ternak sehingga menyebabkan penderitaan pada ternak (Chambers dan Grandin, 2001).

Ternak diistirahatkan dahulu sebelum disembelih agar ternak tidak stres, darah dapat keluar sebanyak mungkin, dan cukup tersedia energi agar proses rigormortis berjalan sempurna (Soeparno, 2009). Menurut Hambrecht, Eissen, Newman, Smits, Verstegen, and Hartog (2005), durasi waktu istirahat yang singkat akan menyebabkan nilai pH yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan durasi waktu istirahat yang lebih lama. Waktu istirahat untuk makan dan minum dibutuhkan oleh ternak untuk memulihkan kondisi akibat proses transportasi. Sapi yang ditransportasikan selama kurang dari enam jam dapat diistirahatkan minimal selama dua jam sebelum penyembelihan. Jika sapi ditransportasikan selama enam jam atau lebih maka sapi harus diistirahatkan lebih dari dua jam. Waktu istirahat standar yang dibutuhkan untuk sapi sekitar 12-24 jam (Ferguson et al., 2007).

Proses istirahat ternak dapat dilaksanakan dengan pemuasaan atau tanpa pemuasaan. Istirahat dengan pemuasaan mempunyai maksud untuk memperoleh berat tubuh kosong (BTK = bobot tubuh setelah dikurangi isi saluran pencernaan, isi kandung kencing, dan isi saluran empedu) dan mempermudah proses penyembelihan bagi ternak agresif dan liar. Istirahat tanpa pemuasaan bermaksud agar ketika disembelih darah dapat keluar sebanyak mungkin dan ternak tidak mengalami stres (Soeparno, 2009). Hafid dan Rugayah (2009) adanya kecenderungan bahwa semakin lama periode pemuasaan yang diterapkan maka penurunan bobot hidup juga semakin besar, disebabkan oleh proses urinasi dan defekasi yang lebih banyak yang pada akhirnya berimplikasi pada bobot hidup yang semakin berkurang. Pada periode istirahat yang lebih lama, bobot isi saluran pencernaan lebih rendah daripada periode istirahat yang lebih singkat. Artinya bahwa pada periode pemuasaan yang lebih lama akan terjadi urinasi dan defekasi yang lebih banyak sehingga bobot hidupnya lebih banyak berkurang.

Ternak yang sudah diistirahatkan di kandang sementara selanjutnya digiring dalam jalur (gang way) menuju restraining box. Lebar jalur tersebut berukuran 76 cm atau disesuaikan dengan jenis ternak. Jalur tersebut dibuat supaya ternak lebih tenang dan lebih mudah masuk ke dalam restraining box (Grandin, 2001).



2.3 Fisiologi Ternak Sebelum Pemotongan

Aktivitas tubuh yang berat seperti pada saat proses penanganan ternak sebelum pemotongan yang tidak tepat akan mempengaruhi berbagai proses fisiologi seperti proses kontraksi otot, sistem metabolisme, sistem pernafasan, sistem kardiovaskular, dan sistem endokrin. Proses kontraksi otot adalah proses aktif yang membutuhkan energi. Kontraksi otot secara langsung melibatkan empat protein miofibrilar yaitu miosin, aktin, tropomiosin, dan troponin. Energi untuk kontraksi diperoleh dari adenosin trifosfat (ATP) melalui suatu reaksi yang dikatalisis oleh enzim ATP-ase miosin yang terdapat di bagian kepala molekul miosin. Aktivitas enzim ATP-ase miosin akan meningkat dengan pembebasan Ca2+ ke dalam sarkoplasma. Peningkatan Ca2+ bebas di dalam sarkoplasma mengawali proses pembentukan jembatan lintang antar filamen aktin dan miosin, serta meningkatkan hidrolisis ATP yang menghasilkan energi kimia. Jembatan lintang aktin-miosin mengubah energi kimia menjadi energi mekanik dan mengawali pergeseran filamen sehingga menghasilkan daya untuk kontraksi (Soeparno, 2009). Adenosin trifosfat (ATP) akan digunakan sebagai sumber energi untuk kontraksi, memompa ion Ca2+ pada saat relaksasi, dan mengatur laju keseimbangan Na dan K (Suharyanto 2008).

Glikogen yang rendah di dalam otot menurunkan proses metabolisme setelah pemotongan sehingga pH daging lebih tinggi dari biasanya yang menyebabkan warna gelap pada jaringan otot dan menurunkan kualitas rasa dari daging (Wulf, Emnett, Leheska, and Moeller, 2002). Defesiensi glikogen terjadi apabila ternak yang mengalami stress seperti yang berkaitan dengan kelelahan, latihan, puasa dan gelisah, atau yang langsung dipotong sebelum mendapat istirahat yang cukup untuk memulihkan cadangan glikogen ototnya (Aberle, Forrest, Gerrard, Mills, Hedrick, Judge, and Merkel, 2001).

Daya kontraksi otot merupakan suatu ukuran dari jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh otot dalam suatu periode waktu tertentu yang ditentukan oleh kekuatan kontraksi, kecepatan kontraksi, dan jumlah kontraksi otot. Apabila otot berkontraksi maksimum dapat menimbulkan robek interna dari otot sehingga akan terjadi nyeri otot yang tinggi. Tingkat kekuatan kontraksi otot tergantung pada dukungan nutrisi untuk otot terutama kandungan glikogen yang tersimpan dalam otot (Guyton, 1994). Glikogen akan dirombak menjadi asam laktat (anaerob) atau asam piruvat (aerob) dan akan menghasilkan ATP. Pada otot ATP akan digunakan untuk proses kontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan ternak untuk bergerak atau beraktivitas. Dengan demikian otot skelet disebut sebagai alat pergerakan tubuh atau sebagai energi mekanik (Suharyanto, 2008). 



2.4 Bobot Potong

Menurut Hafid dan Priyanto (2006) bangsa mempunyai pengaruh penting terhadap parameter komersial daging. Telah banyak studi yang menunjukkan hubungan antara berat jaringan karkas dengan berat karkas. Perbedaan pola pertumbuhan diantara bangsa sapi dapat mengakibatkan perbedaan komposisi karkas dan hasil daging yang berdampak suplai kebutuhan konsumen.

Hasil penelitian Suryadi (2006) merekomendasikan pemotongan sapi Brahman cross hendaknya dipotong pada bobot sekitar 400-470 kg, karena akan menghasilkan kualitas dan hasil karkas yang relatif lebih baik dari aspek produksi. Bobot badan sapi merupakan salah satu indikator produktivitas ternak yang dapat diduga berdasarkan ukuran linear tubuh sapi meliputi lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan. Bobot potong adalah bobot sapi sebelum dipotong. Bobot potong yang tinggi dalam waktu singkat merupakan tujuan utama dari usaha penggemukan, namun bobot potong yang tinggi tidak menjamin penampilan karkas yang baik. Soeparno (2009) menyatakan bahwa bobot potong yang tinggi menghasilkan karkas yang makin besar sehingga diharapkan bagian daging menjadi lebih besar. Jenis kelamin (sex) mempengaruhi pertumbuhan jaringan dan komposisi karkas. 

Soeprapto (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi bobot potong tidak menjamin diperoleh bobot karkas yang tinggi. Berat karkas mempunyai korelasi yang erat dengan bobot potong dimungkinkan pula semakin tinggi kandungan lemaknya sebagai akibat dari kandungan energi pakan. Sedangkan menurut Waritthitham, Lambertz, Langholz, Wicke, dan Gauly (2010) peningkatan bobot potong sapi Brahman cross akan diikuti peningkatan bobot karkasnya. Sapi Brahman cross dengan bobot potong 502 kg, 550 kg dan 600 kg memiliki bobot karkas 269 kg, 296 kg dan 328 kg.



2.5 Bobot Karkas

Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar dingin (chilled) atau karkas beku (frozen) (Permentan, 2009). Menurut Wirawan (2009) karkas sapi adalah tubuh sapi sehat yang telah disembelih, utuh atau dibelah membujur sepanjang tulang belakangnya, setelah dikuliti, isi perut dikeluarkan dan tanpa kepala, kaki bagian bawah, alat kelamin atau ambing sapi betina, serta ekor. Kepala dipotong diantara tulang occipital (os occipital) dengan tulang tengkuk pertama (atlas). Kaki depan dipotong diantara carpus dan metacarpus; kaki belakang dipotong diantara tarsus dan metatarsus. Jika diperlukan untuk memisahkan ekor, maka paling banyak dua ruas tulang belakang coccygeal (caudalis) terikut karkas.

Sapi Brahman cross banyak disukai untuk digemukan dan dipotong di Indonesia karena memiliki persentase karkas yang tinggi, rata-rata pada berbagai berat bobot potong, sapi Brahman cross menghasilkan persentase karkas diatas 50% (Hafid dan Priyanto, 2006). Bobot karkas bukan merupakan indikator produktivitas karkas yang baik, karena adanya variasi bangsa, nutrisi dan jenis kelamin dalam pertumbuhan jaringan, tetapi bobot karkas merupakan salah satu parameter yang penting dalam sistem evaluasi karkas (Wiyatna, 2007). Bobot karkas sangat dipengaruhi oleh bobot potong, semakin tinggi bobot potong maka bobot karkas juga akan bertambah. Bobot karkas sebagian besar dipengaruhi oleh bobot otot dan perototan sangat menentukan kondisi tubuh ternak (Choi, Ryu, Bong, Lee, Choi, Son, Han, and Baik, 2010).

	Hasil penelitian Kuswati, dkk (2014) pada bobot potong dan bobot karkas sapi Brahman cross steer yang dipotong pada umur penggemukan yang berbeda menunjukan umur pemotongan sapi yang digemukan selama 1 bulan dengan 2 bulan tidak menunjukan perbedaan yang nyata, namun perbedaan yang nyata tersebut didapatkan pada sapi yang dipotong pada umur penggemukan 2,5 bulan. Seekor sapi potong dianggap baik apabila dapat menghasilkan karkas sebesar 59% dari bobot badan sapi dan diperoleh 46,50% daging yang dapat dikonsumsi. 

Karkas Brahman Cross bervariasi antara 45% - 55% tergantung kondisi sapi saat ditimbang hidup dan performan tiap individunya (Mustofa, 2001).  Sedangkan menurut Wiyatna (2007) sapi Brahman cross dengan bobot karkas 250,6 Kg memiliki persentase karkas 53,48% sama dengan sapi dengan bobot karkas 220,5 Kg yang memiliki persentase karkas 53,04%.

 

Tabel 1. Bobot potong dan bobot karkas sapi Brahman cross steer pada lama penggemukan yang berbeda

		

Brahman cross steer

		Umur penggemukan



		

		1 bulan

		2 bulan

		2,5 bulan



		Bobot potong (Kg)

		422,0 ± 17,3

		438,5 ± 27,8

		450,2 ± 43,3



		Bobot karkas (Kg)

		221,0 ± 10,1

		230,6 ± 13,8

		25,9 ± 26,3





Sumber: Kuswati, dkk (2014).



Karkas merupakan produk utama yang dihasilkan setelah ternak disembelih. Kualitas dan kuantitas karkas yang dihasilkan dari seekor ternak selain ditentukan oleh faktor on farm seperti : penggunaan bibit ternak dan teknologi pakan, juga dipengaruhi oleh faktor off farm terutama penanganan ternak pasca panen. Penanganan ternak pasca panen antara lain meliputi transportasi, penyediaan pakan dan minum selama transportasi dan sebelum pemotongan ternak, pengistirahatan ternak dan penanganan ternak sebelum pemotongan. Penanganan ternak pasca panen yang tidak baik merupakan faktor penyebab stress yang potensial bagi ternak yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas dan kuantitas karkas yang dihasilkan (Priyanto dan Hafid, 2005).



2.6 Pelayuan Karkas

Karkas dari hasil pemotongan umumnya mempunyai suhu yang tinggi, yaitu sekitar 39°C. Hal ini harus segera diturunkan untuk menghindarkan perubahan-perubahan yang menyebabkan terjadinya kerusakan daging, oleh karena itu karkas harus segera disimpan dalam ruang pendingin yang disebut dengan proses pelayuan (Rachmawan, 2001). 

Tujuan dari pelayuan daging adalah untuk memaksimalkan proses rigor mortis, sehingga darah yang ada di dalam daging dapat keluar dengan sempurna. Selain itu pelayuan juga bertujuan untuk menurunkan suhu daging, yang mengakibatkan lemak dan daging menjadi lebih kompak, sehingga saat proses deboning akan lebih mudah dan potongan-potongan retail akan lebih rapi. Selama pelayuan akan terjadi peningkatan keempukan dan penyelesain proses fisiologis atau yang biasa disebut proses rigor mortis. Saat ternak disembelih daging masih lunak (pre rigor) dan belum mengalami kekakuan otot. Setelah itu, terjadi proses kekakuan otot (rigor mortis). Pada fase pascarigor selama penyimpanan karkas dalam waktu tertentu pada suhu diatas titik beku (1,5˚C), daging menjadi empuk kembali, dan hal ini dikenal sebagai proses pelayuan (Soeparno, 2009).



2.7 Penyusutan karkas

Setelah ternak disembelih, terjadi perubahan yang sangat kompleks di dalam jaringan otot yang meliputi perubahan biokimia, fisik, dan mikrobiologis. Secara umum, perubahan tersebut diawali dari berhentinya sirkulasi darah, yang mengakibatkan tidak adanya pasokan oksigen ke jaringan, sehingga menimbulkan konsekuensi perubahan pada jaringan termasuk otot. Secara umum perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perubahan-perubahan sifat fisiko-kimia setelah ternak disembelih

(Lukman dkk., 2007).



Penilaian susut bobot karkas dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pelayuan tehadap kehilangan bobot. Susut bobot berpengaruh terhadap nilai ekonomis daging yang dipasarkan. Persentase penyusutan karkas tertinggi ditemukan pada karkas yang dilayukan pada suhu 4oC selama seminggu (13,58%) yang berbeda nyata dibandingkan dengan susut bobot karkas dengan pelayuan pada suhu 4oC selama sehari (2,90%) dan pada suhu kamar selama 12 jam (2,42%) (Sunarlim dan Hadi, 2001). Fisher and Bayntun (1983) menambahkan dengan menggunakan karkas sapi yang disimpan pada suhu 1oC selama 20 hari diperoleh karkas sekitar 95,2%, yang berarti susut bobot karkasnya 4,8%.

Selama proses pelayuan, terjadi proses post rigor yang menyebabkan peningkatan aktivitas enzim proteolitik yang menyebabkan peningkatan keempukan dan cita rasa daging. Pada proses ini juga terjadi degradasi protein oleh enzim kalpain dan katepsin. Pelayuan pada daging sapi dapat dilakukan pada temperatur 4oC selama  hari atau pada temperatur kamar (29oC) selama 8-12 jam. Selama proses tersebut terjadi perubahan secara sempurna dari otot menjadi daging (Lukman dkk., 2007).



2.8 pH Daging

Soeparno (2009) menjelaskan bahwa perubahan pH daging setelah pemotongan ternak dipengaruhi oleh ketersediaan asam laktat di dalam otot. Ketersediaan asam laktat ini dipengaruhi oleh kandungan glikogen, dan kandungan glikogen dipengaruhi oleh penanganan ternak sebelum dipotong. Kandungan glikogen otot sangat rendah, yaitu pada kisaran 0,5 – 1,3% dari berat daging segar. Dengan kata lain, penurunan pH terjadi secara bertahap dan membutuhkan jangka waktu yang lama. Nurwanto, Septianingrum, dan Surhayati (2003) menyatakan bahwa nilai pH merupakan salah satu kriteria dalam penentuan kualitas daging. Proses penurunan pH pada daging dimulai dari pemotongan ternak (ternak telah mati), maka terjadilah proses biokimiawi yang sangat kompleks di dalam jaringan otot dan jaringan lainnya sebagai konsekuen tidak adanya aliran darah ke jaringan tersebut, karena terhentinya pompa jantung. Salah satu proses yang terjadi dan merupakan proses yang dominan dalam jaringan otot setelah kematian (36 jam pertama setelah kematian atau postmortem) adalah proses glikolisis anaerob atau glikolisis postmortem. Dalam glikolisis anaerob ini, selain dihasilkan energi maka dihasilkan juga asam laktat. Asam laktat tersebut akan terakumulasi di dalam jaringan dan mengakibatkan penurunan nilai pH jaringan otot.

Menurut Usmiati dan Priyanti (2010) Perbedaan nilai pH disebabkan oleh perbedaan kandungan glikogen sehingga kecepatan glikolisisnya berbeda. Semakin tinggi kadar glikogen daging, makin cepat proses glikolisis dan pH semakin optimal. Menurut Forrest, Aberle, Hendrick, Judge, and  Merkel (1975), laju penurunan pH daging secara umum dapat dibagi menjadi menjadi tiga, yaitu :

1) Nilai pH menurun secara bertahap dari 7,0 hingga berkisar 5,6-5,7 dalam waktu 6-8 jam setelah pemotongan dan mencapai pH akhir sekitar 5,3-5,7. Pola penurunan pH ini normal. 

2) Nilai pH menurun sedikit sekali pada jam-jam pertama setelah pemotongan dan tetap hingga mencapai pH akhir sekitar 6,5-6,8. Sifat daging yang dihasilkan gelap, keras dan kering sehingga disebut daging Dark Firm Dry (DFD).

3) Nilai pH menurun relatif cepat hingga berkisar 5,4-5,5 pada jam-jam pertama setelah pemotongan dan mencapai pH akhir 5,4-5,6. Sifat daging yang dihasilkan pucat, lembek dan berair dan sering disebut daging Pale Soft Exudative (PSE).

	Nilai pH dapat menunjukkan penyimpangan kualitas daging karena berkaitan dengan warna, keempukan, cita rasa, daya ikat air, dan masa simpan (Lukman dkk., 2007). Menurut Lawrie (2003), penurunan pH posmortem merupakan salah satu faktor penting yang menentukan daya ikat air. Denaturasi protein sarkoplasma dapat dipercepat ketika pH mengalami penurunan. Nilai pH yang menurun dengan cepat (pada saat pemecahan ATP) akan meningkatkan kecenderungan aktomiosin untuk saling berkontraksi sehingga daya ikat air rendah dan Cooking Loss tinggi.



2.9 Susut Masak (Cooking Loss)

Daging sapi diharapkan mempunyai kualitas yang layak untuk dikonsumsi. Kualitas daging dapat ditentukan secara kimia, mikrobiologi, organoleptik, dan fisik. Kualitas fisik daging mempengaruhi kualitas pengolahan daging. Daging yang memiliki kualitas sifat fisik yang bagus tentunya akan memberikan produk pengolahan yang bagus dan akan mempermudah selama proses pengolahannya. Sifat fisik daging meliputi pH, daya ikat air (DIA), dan susut masak (Hernando, Dian dan Kusuma, 2009).

Susut masak merupakan salah satu indikator nilai nutrisi daging yang berhubungan dengan kadar jus daging yaitu banyaknya air yang terikat di dalam dan diantara serabut otot. Susut masak dipengaruhi oleh temperatur dan lama pemasakan. Semakin tinggi temperatur pemasakan maka semakin besar kadar cairan daging yang hilang sampai mencapai tingkat yang konstan. Susut masak dapat dipengaruhi oleh pH, panjang sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut otot, status kontraksi miofibril, ukuran dan berat sampel daging serta penampang lintang daging (Soeparno, 2005). 

Cooking Loss adalah berat yang hilang (penyusutan berat) setelah pemasakan. Drip Loss adalah cairan atau (eksudat) yang keluar dari daging tanpa aplikasi/penerapan tekanan dari luar (Lukman dkk., 2007). Susut masak merupakan salah satu parameter kualitas daging yang mengacu pada penurunan berat daging selama proses memasak (Vasanthi, Venkataramanujam, and Dushyanthan, 2006). Menurut Shanks, Wolf, and Maddock (2002) besarnya Cooking Loss dapat dipengaruhi oleh banyaknya kerusakan membran seluler, banyaknya air yang keluar dari daging, degradasi protein, dan kemampuan daging untuk mengikat air. Perbedaan Cooking Loss dapat disebabkan oleh pH dan marbling (Yu, Lee, Jeong, Park, Choi, and Kim, 2005).

Susut Masak (Cooking Loss) adalah berat yang hilang atau penyusutan berat sampel daging akibat pemasakan. Nilai Susut masak daging sapi berdasarkan penelitian Brahmantiyo (2000), berkisar antara 37,53–38,34 %, Sedangkan penelitian Yanti, Hidayati, dan Elfawati (2008) nilai susut masak daging sapi berkisar antara 42,77–44,65 %. Menurut Soeparno (2009), umumnya Cooking Loss bervariasi antara 15-54.5%. Dari penelitian Hernando, Dian, dan Kusuma (2009) menunjukan nilai susut masak daging sapi dari TPH di Bandar Lampung adalah rata – rata 42,53%. Perbedaan bangsa ternak, bobot potong dan konsumsi pakan juga mempengaruhi besarnya susut masak. Hal-hal tersebut dapat disebabkan karena perbedaan deposisi lemak intramuskular (marbling). Lemak marbling menghambat atau mengurangi cairan daging yang keluar selama pemasakan, meskipun pada daging yang mengandung lemak intra muskular lebih besar akan kehilangan lemak lebih besar (Soeparno, 2009).

Nilai susut masak (Cooking Loss) dari hasil penelitian Dewi (2012) berkisar antara 40,59% sampai dengan 52,13 %. Nilai susut masak pada daging yang diteliti termasuk normal jika dibandingkan dengan susut masak masak daging pada kondisi normal. Daging dengan susut masak yang lebih rendah mempunyai kualitas yang relatif lebih baik daripada daging dengan susut masak yang lebih tinggi, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit.

Lawrie (2003) menyatakan bahwa jumlah cairan yang diperoleh dalam pemanasan akan meningkat lebih lanjut pada suhu antara 107oC dan 155oC. Hal ini mungkin menggambarkan beberapa kerusakan protein, dengan kerusakan asam-asam amino yang akan terjadi dalam kisaran suhu tersebut. Tambunan (2009) juga menambahkan bahwa nilai susut masak ini erat kaitannya dengan daya mengikat air. Semakin tinggi daya mengikat air maka ketika proses pemanasan air, dan cairan nutrisi akan sedikit yang keluar atau yang terbuang sehingga massa daging yang berkurangpun sedikit. Menurut Rahim (2009) jenis otot tidak berpengaruh nyata ( P > 0,05) terhadap susut masak. Hal tersebut dikarenakan kedua jenis otot berasal dari sapi yang sama , dimana kedua otot tersebut mempunyai kandungan nutrien atau nilai gizi yang terdiri dari air, lemak, protein dan mineral yang tidak berbeda dan waktu pemasakan terjadi kehilangan nutrisi yang sama.



2.10 Drip Loss

Salah satu istilah yang terkait dengan WHC adalah drip, yaitu kehilangan cairan dari daging. Drip biasanya terjadi selama pengangkutan, pameran (display) dan penyimpanan. Adanya drip menyebabkan kerugian seperti penurunan berat daging, berkurangnya kelezatan dan berkurangnya nilai gizi (Nurwanto, Bintoro, Legowo, dan Pormonoadi, 2003). Menurut Soeparno (2009) Drip adalah cairan daging yang keluar atau eksudasi cairan beserta nutrien daging yang larut dan hilang pada saat penyegaran kembali daging beku atau selama proses pelayuan.

Nilai daya ikat air daging ditunjukkan oleh banyaknya cairan daging yang keluar (drip). Aberle et al. (2001) menjelaskan bahwa selama penyimpanan akan terjadi degradasi kolagen dari protein yang menyusun ikatan silang diantara serat daging, selanjutnya dinyatakan bahwa komponen utama yang berfungsi menahan air daging adalah protein. Perubahan struktur protein dalam daging seiring dengan lama waktu penyimpanan dapat melemahkan kemampuan daging untuk mengikat cairannya. Lukman dkk. (2007) menyatakan bahwa Drip Loss merupakan salah satu pengukuran daya ikat air dengan prinsip air bebas akan dilepaskan dari protein otot sejalan dengan penurunan pH otot. Dalam penelitian Rahim (2009) jumlah drip daging yang keluar berkisar 4,98 – 9,71 %. Banyaknya cairan dari jaringan yang keluar dapat berkisar 1–30%. Semakin lama daging disimpan maka jumlah drip semakin meningkat.

Lawrie (2003) menyebutkan bahwa tingkat penurunan pH postmortem berpengaruh terhadap daya mengikat air, apabila nilai pH lebih tinggi atau lebih rendah dari titik isoelektrik daging (5,0-5,1) maka nilai daya mengikat air daging akan tinggi atau nilai mgH2O rendah. Apabila ternak diistirahatkan sebelum dipotong, jumlah glikogen di dalam otot dapat dipertahankan tinggi, setelah ternak dipotong glikogen di dalam otot akan berubah menjadi asam laktat dalam keadaan anaerob dan nilai pH ultimat akan tercapai apabila glikogen otot menjadi habis, sehingga nilai daya mengikat air daging meningkat.

Laju penurunan pH otot yang cepat dan ekstensif mengakibatkan warna daging menjadi pucat, daya ikat protein terhadap cairannya menjadi lebih rendah, dan permukaan potongan daging menjadi basah karena keluarnya cairan ke permukaan potongan daging yang disebut drip atau weep (Aberle et al. 2001). Menurut Astuti (2012) lama penyimpanan daging beku mengakibatkan perbedaan yang tidak nyata pada kadar air daging. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan kadar air yang semakin rendah pada penyimpanan beku yang lebih lama. Hal ini disebabkan karena semakin lama daging disimpan maka akan banyak cairan yang keluar dari daging (drip).
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