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INTISARI 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh garam dapur beriodium yang 

digunakan pada pembuatan pastirma daging sapi terhadap oksidasi lemak dan 

terjadinnya ketengikan. Dimana tingkat ketengikan ini diketahui dengan 

menentukan jumlah bilangan peroksida pada pastirma tersebut. Penelitian ini 

dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 3 perlakuan (10%, 

20%, dan 30% garam dari berat daging yang digunakan) dan 3 ulangan. Data hasil 

penelitian dianalisa menggunakan program SAS system. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan garam dapur beriodium pada pastirma daging 

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

peroksidanya. Semakin tinggi kadar garam yang digunakan pada pembuatan 

pastirma semakin sedikit bilangan peroksidanya. Peroksida akan sedikit pada 

aktivitas air (aw) daging yang rendah. Dimana garam dapat menurunkan aktivitas 

air (aw) pada daging sehingga aktivitas air rendah.           

 

Kata kunci : Pastirma, Penggaraman daging, Bilangan Peroksida, Ketengikan    
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ABSTRACT 

 

This research was measured as aim knowing the effect of iodinized cooking salt 

on the lipid oxidation of pastirma. The rancidity level known with seeing the 

amount of peroxide number on that pastirma. This research was designed with the 

completely randomized design with 3 treatments (10%, 20%, and 30% salt of 

meat weight) and 3 replications. The results showed that iodinized cooking salt on 

pastirma has significantly influenced (P<0,01) to the amount of peroxide number. 

The higher of salt was used in the pastirma manufacturing, fewer it peroxide 

number. The Peroxide number will be fewer on low meat water activity (aw). 

Where, the salt can reduced water activity in the meat. 

 

Keywords : Pastirma, Salted meat, Peroxide number, Rancidity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pastirma adalah bentuk daging olahan atau awetan yang dipotong besar–

besar diberi bumbu dan diawetkan dengan dikeringkan dibawah sinar matahari. 

Pastirma berasal dari kota Kayseri di pusat Turki, yang merupakan makanan khas 

masyarakat Turki, Pastirma juga disebut daging sapi udara kering yang dibuat 

dengan cara diberi tekanan pada daging untuk menguragi kandungan air yang 

terdapat dalam daging segar, yang  juga sebagai suatu proses penghambat 

pertumbuhan mikroorganisme melalui penggunaan garam dan pengendalian 

aktivitas air (Anonim, 2000 ). 

Bahan pangan berlemak dapat menimbulkan kerusakan terhadap lemak.  

Keruskan lemak ini menyebabkan bau tengik pada bahan pangan tersebut, karena 

terjadinya proses oksidasi lemak. Oksidasi adalah interaksi antara molekul 

oksigen dan semua zat yang berbeda dan merupakan pelepasan elektron oleh 

sebuah molekul, atom atau ion. 

Ketengikan (rancidity) merupakan perubahan bau dan rasa pada bahan 

pangan berlemak yang disebabkan oleh kerusakan lemak. Pada mulanya 

kerusakan ini dapat disebabkan oleh 3 faktor yaitu: Absorbsi bau oleh lemak, aksi 

oleh enzim dalam jaringan bahan mengandung lemak (hidrolisis), oksidasi dan 

ketengikan. 

Pada bahan pangan yang mengandung asam lemak tidak jenuh sangat 

cepat terjadi oksidasi  dan menjadi tengik. Asam lemak tidak jenuh banyak 

ditemukan pada tumbuh-tumbuhan.  Proses oksidasi dimulai apabila asam lemak 

tidak jenuh terkena energi (panas + sinar) akan terbentuk radikal bebas. Menurut 

teori yang dikutip oleh Winarno (1997) bahwa apabila sebuah atom hydrogen 

yang terikat pada suatu atom karbon yang letaknya disebelah atom karbon lain 

yang mempunyai ikatan rankap dapat disingkirkan oleh kuantum energy sehingga 

terbentuk radikal bebas. Kemudian radikal ini dengan adanya hydrogen yang 

bersifat labil dan O2 akan membentuk peroksida aktif yang membentuk 

hidroperoksida yang bersifat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa 

dengan rantai karbon yang lebih pendek oleh radiasi energy tinggi, energy panas, 
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katalis logam, atau enzim. Senyawa-senyawa dengan rantai C yang lebih pendek 

ini adalah asam-asam lemak, aldehida-aldehida, dan keton yang bersifat volatile 

dan menimbulkan bau tengik pada lemak. Sedangkan faktor-faktor yang 

mempercepat oksidasi dapat dibagi menjadi 4 kelas, yaitu: 1. radiasi, misalnya 

oleh panas atau cahaya; 2. bahan pengoksidasi, misalnya peroksida, perasid, ozon, 

asam nitrat ;3. katalis metal, khususnya garam mineral dari beberapa jenis logam 

berat; 4. sistem oksidasi, misalnya adanya katalis organik yang labil terhadap 

panas (Reza, 2010). 

Oksidasi lemak menghasilkan peroksida, asam lemak, aldehid dan keton. 

Bau tengik biasanya disebabkan oleh aldehid dan keton. Terjadinya tingkat 

ketengikan pada bahan pangan berlemak dapat ditentukan dengan cara 

mengetahui kandungan bilangan peroksida (miliequivalen/kg) pada bahan pangan 

tersebut. 

 

BAB II 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

1. Materi Penelitian 

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan Pastirma yaitu 

daging sapi bagian sirloin sebanyak 5 kg. Bahan-bahan pembuatan bumbu 

yaitu lada hitam(merica) 10 gram, jahe 50 gram, jinten 20 gram, bawang putih 

30 gram, paprika merah 1500 gram, minyak goreng 1 bungkus, dan   garam 

dapur beriodium (10%, 20%, dan 30%) sebagai perlakuan. Bahan-bahan 

dalam uji bilangan peroksida adalah Sampel daging masing-masing 10  gram, 

kloroform : metenol (2:1), aquades, asam asetat : kloroform (3:2), KI jenuh, 

sodium thiosulfat, dan Pati.  

2. Metode Penelitian 

1. Proses pembuatan pastirma sapi 

a. Daging dibersihkan dari lemak, darah, dan otot daging, serta dicuci 

b. Daging dipotong dengan ukuran15 x 6 x 2 cm  

c. Bahan-bahan bumbu dihaluskan menjadi pasta bumbu.  

d. Daging dibubuhi garam masing-masing 3 perlakuan (penggaraman) 
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e. Daging dipress untuk mengeluarkan air daging 

f. Daging tersebut disimpan pada suhu 4
o
C selama 3 hari. 

g. Daging dicuci dengan air dan daging dikeringkan menggunakan tisu. 

h. Daging dilapisi bumbu, dioven (60
0
C) selama 48 jam, jadilah Pastirma. 

2. Prosedur Penentuan Bilangan Peroksida 

A. Proses pemisahan minyak sampel 

1. Sampel daging dipotong kecil-kecil 

2. Direndam dengan 25 ml kloroform : methanol (2:1) dalam gelas ukur 

3. Kemudian dikocok-kocok selama 10-15 menit 

4. Didiamkan selama 1 malam, kemudian disaring menggunakan kapas 

5. Tambahkan kloroform : methanol (2:1) membilas sampel 

6. Hasil saringan ditambahkan aquades, dikocok, didiamkan sejenak, 

diambil airnya memakai pipet. Untuk memisahkan methanol. Proses 

ini dilakukan sebanyak 3 kali, (kloroform dan minyak yang tersisa) 

7. Kemudian dioven selama 2 jam untuk menguapkan kloroform 

8. Sehingga minyak saja tersisa, kemudian uji penentuan peroksida  

B. Penentuan bilangan peroksida 

1. Minyak tiap-tiap ulangan dalam tabung reaksi Erlenmeyer bertutup 

ditambahkan 25 ml larutan asam asetat-khloroform (3:2). 

Goyangkan larutan sampai bahan terlarut semua. Tambahkan 0,5 ml 

larutan jenuh KI. Mendiamkan selama 2 menit dengan sesekali 

digoyang, gelas dibungkus plastik hitam tambahkan 25 ml aquades. 

2. Titrasilah dengan 0,01 N Na2S2O3 sampai warna kuningnya 

hampir hilang. Tambahkan 0,5 ml larutan pati 1%. Lanjutan titrasi 

sampai warna biru menghilang. 

3. Bilangan peroksida dinyatakan dalam mili-equivalen dari peroksida 

dalam setiap 1000 g sample. Rumus penentuan bilangan Peroksida: 
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Variabel yang diamati 

Variabel pokok adalah tingkat penentuan bilangan peroksida pada 

sampel Pastirma, serta kadar air dan kadar garam pastirma sebagai variabel 

penunjang.  

Rancangan Percobaan dan Analisa Data (Kusriningrum, 2010) 

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan 

analisis varian berdasarkan Rancangan Acak Lengkap pola searah dengan 3 

perlakuan dan 3 ulangan. Data hasil penelitian, dianalisa dengan menggunakan 

Statistical Analysis System (SAS) software. 

 

BAB 1V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Rataan kadar air, kadar garam dan bilangan peroksida pastirma 

berdasarkan persentase garam dapur beriodium disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan kadar air, kadar garam dan bilangan peroksida pastirma 

Variabel yang diamati 
Perlakuan Garam Dapur Berioidium 

R (10%) S (20%) T (30%) 

Kadar air (%) 44,47
a 

25,39
c 

33,12
b 

Kadar garam (%) 4,12
c 

12,29
b 

13,54
a 

Bilangan peroksida (mEq/kg) 3,00
a 

2,10
b 

1,63
c 

Keterangan : Superscrip yang berbeda pada baris yang sama  di atas 

menunjukkan  hasil berbeda sangat nyata (P<0,01) 

 

Kadar Air Pastirma 

Dari Tabel 4 di atas, bahwa perlakuan R (10%), S (20%), dan  T (30%) 

masing-masing mengandung rataan kadar air yaitu 44,47%, 25,39%, dan 33,12%. 

Dari hasil analisis statistik, bahwa ketiga perlakuan kadar garam (10%, 20%, dan 

30%) memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap rataan kadar air pastirma 

(P<0,01).  

Salah satu yang mempengaruhi kandungan kadar air pada Pastirma adalah 

penggunaan kadar garam pada pembuatannya. Penggunaan garam akan 

mengurangi kadar air pada Pastirma tersebut, karena garam bersifat hidrofilik 
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yang dapat menyerap air. Pada tabel di atas kandungan kadar air yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan R (10%), karena menggunakan kadar garam paling 

rendah pada pembuatan pastirma tersebut. Semakin rendah kadar garam yang 

digunakan pada pastirma, maka semakin tinggi kandungan kadar airnya. Kadar air 

pastirma mempengaruhi jumlah bilangan peroksida pada Pastirma tersebut. 

Semakin tinggi kadar air pastirma, maka semakin tinggi aktivitas air atau Water 

Activity (aw) pada pastirma tersebut, sehingga bilangan peroksidanya semakin 

tinggi karena tingginya aktivitas air. 

Kadar Garam Pastirma 

Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui rataan kadar garam pastirma dari 

ketiga perlakuan (10%), (20%), dan (30%) yaitu masing-masing 4,12%, 12%, dan 

13,54%. Rataan kandungan kadar garam tertinggi terdapat pada perlakuan T 

(30%) yaitu 13,54 %, karena pada perlakuan tersebut menggunakan kadar garam 

paling tinggi. Sedangkan rataan kandungan kadar garam paling rendah terdapat 

pada perlakuan R (10%) yaitu mengandung kadar garam 4,12 %, karena pada 

perlakuan tersebut menggunakan garam paling rendah pada pembuatan Pastirma. 

Dari hasil analisis statistik, dapat disimpulkan bahwa ketiga perlakuan 

pada pembuatan pastirma (10%), (20%), dan (30%) memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan kadar garam pastirma.  

Kadar garam juga berpengaruh terhadap bilangan peroksida Pastirma, 

karena garam mempengaruhi aktivitas air (aw) pada pastirma tersebut. Semakin 

tinggi kadar garam yang digunakan pada pembuatan Pastirma semakin rendah 

aktivitas airnya, sehingga bilangan peroksidanya semakin rendah juga. 

Bilangan Peroksida Pastirma 

Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa perlakuan R didapatkan rataan 

bilangan peroksida sebanyak 3,00 mili-equivalen, perlakuan S sebanyak 2,10 mili-

equivalen, dan perlakuan T sebanyak 1,63 mili-equivalen. Rataan bilangan 

peroksida dari ketiga perlakuan (R, S, dan T) di atas menunjukan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01), maka penggunaan garam dengan ketiga 

tingkat perlakuan pada pembuatan pastirma memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap kandungan bilangan peroksida pastirma. 
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Pada perlakuan R memiliki rataan bilangan peroksida yang paling tinggi 

diantara ketiga perlakuan tersebut kemudian diikuti pada perlakuan S. Sedangkan 

rataan bilangan peroksida terkecil didapatkan pada perlakuan T. 

Berikut ini adalah grafik kadar air, kadar garam, dan jumlah bilangan 

peroksida Pastirma dengan 3 perlakuan (10%, 20%, dan 30%).   

 

Gambar 5. Grafik kadar air, kadar garam, dan jumlah bilangan peroksida Pastirma 

dengan 3 perlakuan (10%, 20%, dan 30%).   

 

 

Dari grafik di atas, kadar garam tertinggi terdapat pada perlakuan T (30%), 

karena pada perlakuan tersebut menggunakan garam yang tertinggi pada 

pembuatan pastirma. Sedangkan kadar garam terendah terdapat pada perlakuan R 

(10%), karena menggunakan garam paling rendah. Pada Grafik di atas, dapat 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kadar garam yang digunakan pada 

pembuatan pastirma, maka semakin rendah kandungan bilangan peroksidanya. 

Begitupun sebaliknya, semakin rendah kadar garam yang digunakan, maka 

semakin tinggi kandungan bilangan peroksidanya.       

Dari grafik di atas, dapat juga disimpulkan bahwa semakin banyak garam 

dapur iodium yang digunakan pada pembuatan pastirma akan menghasilkan 

bilangan peroksida lebih sedikit.  Perlakuan R yang memiliki rataan bilangan 

peroksida sebanyak 3,00 miliekuivalen yang merupakan rataan bilangan peroksida 

yang tertinggi kemungkinan disebabkan dengan pengaruh jumlah garam dapur 
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iodium yang digunakan. Karena pada perlakuan R menggunakan jumlah garam 

dapur iodium yang paling sedikit. Menurut pendapat Soeparno (2009) menyatakan 

bahwa baberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menghambat ransiditas 

yaitu penambahan antioksidan, pengepakan yang kedap udara (O2), dan 

menurunkan kadar air daging sampai kira-kira 1,5 % tetapi kadar air yang sangat 

rendah dapat mempengaruhi tekstur dan flavor. Penurunan kandungan air daging 

dapat dilakukan dengan pengeringan dan penggaraman. Salah satu metode 

penentuan terjadinya ransiditas atau oksidasi lemak pada suatu bahan berlemak 

adalah tergantung pada jumlah bilangan peroksida bahan tersebut. Sesuai dengan 

pendapat Soeparno (2009) bahwa kadar air yang tinggi pada bahan lebih cepat 

terjadi ransiditas daripada bahan yang berkadar air rendah. Penggaraman pada 

daging dapat menurunkan kadar air daging tersebut. Maka pada perlakuan R yang 

menggunakan kadar garam yang paling sedikit akan mengahasilkan bilangan 

peroksida yang paling banyak karena kadar airnya lebih banyak. Sedangkan pada 

perlakuan T yang menggunakan kadar garam paling banyak menghasilkan 

bilangan peroksida yang paling sedikit dari ketiga perlakuan tersebut. Sehingga 

dapat dikatakan garam dapat mempengaruhi terjadinya oksidasi lemak atau 

ransiditas serta jumlah bilangan peroksida. Semakin banyak garam yang 

digunakan bilangan peroksida semakin sedikit begitupun sebaliknya. Tetapi garam 

yang digunakan adalah garam murni yang tidak mengandung logam berat. Karena 

ada garam yang belum dimurnikan akan mengandung banyak logam berat seperti 

garam rakyat yang digunakan sehari-hari. Logam berat (Fe dan Cu) pada garam 

tidak murni akan mempercepat terjadinya oksidasi lemak.     

  Menurut Buckle et. al. (1987) semakin tinggi kadar garam yang gunakan 

pada pembuatan pastirma daging sapi maka semakin rendah kandungan peroksida 

pada pastirma tersebut. Begitupun sebaliknya semakin sedikit kadar garam yang 

digunakan maka semakin banyak peroksida pada pastirma tersebut. Hal ini 

disebabkan karena garam dapat menurunkan kadar air  atau Aktivitas Air (aw) 

daging, dimana semakin rendah Aktivitas Air daging maka semakin rendah 

bilangan peroksidanya.   

Air dapat mempengaruhi oksidasi lemak dengan mempengaruhi 

konsentrasi dari tersedianya radikal inisiasi, tingkatan kontak dan mobilitas bahan 
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pereaksi, dan yang relatif penting adalah perpindahan radikal terhadap reaksi 

penggabungan kembali. Air yang besar peranannya dalam mengendalikan struktur 

bahan pangan juga merupakan faktor utama dalam oksidasi lemak. Penambahan 

air pada emulsi yang telah dikeringbekukan dapat meruntuhkan struktur 

metastabil. Apabila keadaan ini terjadi, lemak yang tidak terselubung lagi akan 

mengalir dari matriks bagian dalam ke permukaan. Jika terpapar udara, lemak 

pada permukaan telah siap teroksidasi, dan lemak yang terselubung terlindungi 

dari oksigen. Kenaikan nilai aktivitas air (aw) sampai batas nilai kritis tertentu 

mengkibatkan matriks pelindung hancur, dan lemak yang tidak terselubung akan 

terdistribusikan ke permukaan serta akan mengalami oksidasi (Purnomo, 1995).  

Jika air cukup banyak untuk mengalami kondensasi dalam kapiler seperti 

pada bahan pangan setengah basah, oksidasi lemak akan meningkat. Kenaikan 

tingkat oksidasi lemak pada keadaan setengah basah disebabkan oleh mobilitas 

logam dalam jumlah kecil, yang telah terdapat dalam sistem dan pemekaran 

matriks, yang akan menonjolkan bagian katalis baru, sehingga tingkatan oksidasi 

menjadi lebih tinggi daripada keadaan kering. Akan tetapi pengenceran katalis 

logam yang terdapat dalam sistem sebagai akibat bertambahnya kadar air pada 

nilai aw yang sangat tinggi akan menurunkan tingkat oksidasi lemak (Purnomo, 

1995). 

  

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kadar 

garam yang digunakan pada pembuatan pastirma daging sapi maka semakin 

rendah bilangan peroksida pada pastirma tersebut. Begitupun sebaliknya semakin 

rendah kadar garam yang digunakan maka semakin tinggi bilangan peroksida 

pada pastirma tersebut. Hal ini disebabkan karena garam dapat menurunkan kadar 

air  atau Aktivitas Air (aw) daging, karena semakin rendah Aktivitas Air daging 

akan semakin rendah bilangan peroksidanya.   
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