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PENGARUH KADAR GARAM DAPUR TERHADAP SIFAT FISIK dan 
NILAI ORGANOLEPTIK DAGING OLAHAN (PASTIRMA) 

 
EFFECT OF SALT (NaCl) ON THE PHYSICAL PROPERTIES AND  
ORGANOLEPTIC VALUE OF PROCESSED MEAT (PASTIRMA) 

 

Mardi⋆, Haryanto⋆⋆,  dan Hakim⋆⋆ 

Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Ternak  
Jurusan Ilmu Produksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

 
 

ABSTRACT 

 
This research was aim to study the effect of salt concentration on the physical 

properties and organoleptic value of processed meat (Pastirma). This research was 
conducted in the Laboratory of Animal Product Processing Technology Faculty of 
Animal Science, University of Mataram. The material used was the of fresh beef, salt 
and spices (black pepper, ginger, cumin, garlic, and peppers). The design used was a 
completely randomized design with three treatments salt (10%, 20% and 30%) with 3 
replications. Variable that is observed physical properties (water holding capacity, 
acidity, ripe shrinkage and tenderness) and processed meat organoleptic value. Data 
were analyzed using Statistical Analysis System (SAS) based on completely 
randomized design (CRD) in line with the pattern of differences between treatments, 
then followed by Duncan's Multiple Range Test. The results for the physical 
properties showed decreased water holding capacity for the increased use of salt, 
there are differences in the pH of the product against the use of salt with an average 
pH of 5.51, the use of salt in cooking shrinkage increased according to the increase in 
the use of salt, tenderness has flats with a value of 6 , 00. The results showed that the 
use of salt organoleptic kitchen gives significant effect (P<0.05) to the value of 
organoleptic color, not table salt not give significant effect (P>0.05) on the aroma and 
texture while the use of salt to taste and revenues provide a significant influence 
(P<0,01). 

 
Keywords: Meat Processed (Pastirma), salt levels, Physical Properties 

 

INTISARI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh kadar garam dapur terhadap 
sifat fisik dan nilai organoleptik daging olahan (Pastirma). Penelitian ini dilaksanakan 
di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Mataram. Materi yang digunakan adalah daging sapi segar bagian paha, garam dapur 
dan bumbu-bumbu (lada hitam, jahe, jinten, bawang putih, dan paprika). Rancangan 
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yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan tiga perlakuan penggunaan 
garam dapur (10%, 20% dan 30%) dengan 3 kali ulangan. Variable yang diamati 
adalah sifat fisik (daya ikat air, derajat keasaman, susut masak dan keempukan) dan 
nilai organoleptik daging olahan. Data yang diproleh dianalisis dengan  program 
Statistical Analysis System (SAS) berdasarkan Rancangan Acak Lengkap pola searah 
dengan adanya perbedaan diantara perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji Duncan’s 
Multiple Range. Hasil penelitian untuk sifat fisik menunjukkan daya ikat air 
mengalami penurunan untuk penggunaan garam yang meningkat, terdapat perbedaan 
pH produk terhadap penggunaan garam dengan rataan pH 5,51, penggunaan garam 
pada susut masak mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan penggunaan 
garam, keempukan memiliki rataan dengan nilai 6,00. Hasil penelitian organoleptik 
menunjukkan bahwa penggunaan garam dapur memberikan pengaruh yang nyata 
(P<0,05) terhadap nilai organoleptik warna, garam dapur tidak tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap aroma dan tekstur sedangkan penggunaan 
garam dapur terhadap rasa dan penerimaan memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01). 

 
Kata kunci : Daging Olahan(Pastirma), Kadar Garam, Sifat Fisik 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Daging merupakan salah satu jenis hasil ternak yang hampir tidak dapat dipisahkan 
dari kehidupan manusia.  Sebagai bahan pangan, daging merupakan sumber protein 
hewani dengan kandungan gizi yang cukup lengkap dan dibutuhkan oleh tubuh 
seperti, energi air, mineral dan vitamin.  Disamping itu, daging memiliki rasa dan 
aroma yang enak sehingga disukai oleh hampir semua orang. Industri daging dan 
produk olahannya adalah salah satu cabang industri bahan pangan yang penting dan 
saling terkait dengan ilmu dan teknologi daging (Soeparno, 1998). Teknologi 
pengolahan pangan hewani tepat guna bertujuan untuk memperoleh pangan yang 
beranekaragam, berkualitas tinggi, berkadar gizi tinggi, tahan simpan, mempermudah 
pemasaran, transportasi sekaligus meningkatkan nilai tukar atau daya guna bahan 
mentahnya (Mita dan Made, 1989). Daging sebagai bahan pangan pada umumnya 
tidak mempunyai daya tahan atau daya simpan yang lama terutama dalam keadaan 
segar, alternative atau upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengolahan daging. 

Pastirma adalah bentuk daging olahan/awetan yang dipotong besar–besar 
ditekan untuk mengurangi air daging kemudian diberi bumbu dan diawetkan dengan 
dipanaskan di bawah sinar matahari.  Pastirma berasal dari kota Kayseri di pusat 
Turki, yang merupakan makanan khas masyarakt 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. 
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Garam (NaCl) sering disebut garam dapur, banyak sekali digunakan baik sebagai 
penyedap pada makanan maupun sebagai bahan pengawet khususnya sering 
digunakan untuk mengawetkan ikan, daging dan telur (Buckle et al, 1985). Maksud 
penambahan garam pada bahan pangan diantaranya adalah: memberi citarasa yang 
lezat, membuat daging menjadi lebih lunak, menghambat pertumbuhan bahkan 
membunuh mikroba. Secara teoritis penurunan aktifitas air tersebut adalah: garam 
terionisasi dalam larutan, kemudian setiap ion menarik molekul air dalam daging 
(hidrasi ion) (Desrosier, 1988). Dengan demikian air yang ada dalam daging akan 
keluar dan kedudukan air akan digantikan oleh garam sampai tercapai suatu 
keadaan tekanan osmose yang seimbang.  
 
Daya ikat air oleh protein daging atau water holding capacity atau water bonding 
capacity (WHC atau WBC) adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air 
yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan 
daging, pemanasan, penggilingan, dan tekanan (Soeparno, 2005).  DIA dipengaruhi 
oleh pH, DIA menurun dari pH tinggi sekitar 7-10 sampai pada pH titik isoelektrik 
protein-protein daging antara 5,0-5,1.  Pada pH ini protein daging tidak bermuatan 
(jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif) dan solubilitasnya 
minimal.  Pada pH yang lebih tinggi dari pH isoelektrik protein daging, sejumlah 
muatan positif dibebaskan dan terdapat surplus muatan negatif yang mengakibatkan 
penolakan dari miofilamen dan memberi lebih banyak ruang untuk molekul air. Nilai 
pH daging pada saat masih hidup sekitar 6,8-7,2 (Forrest et al.,1975).  Nilai pH paska 
mati akan ditentukan oleh jumlah asam  laktat yang dihasilkan dari glikogen selama 
proses glikolisis anaerob yaitu sekitar 5,1-6,2 dan hal ini disebabkan hewan lelah, 
kelaparan atau takut sebelum hewan dipotong, pH merupakan penentu pertumbuhan 
bakteri yang penting, maka jelas bahwa pH akhir daging memang penting untuk 
ketahanannya terhadap pembusukan.  
 
Oven adalah alat untuk memanaskan, memanggang dan mengeringkan. Soeparno 
(2005) menjelaskan bahwa pengeringan daging dengan udara panas (oven) 
menghasilkan daging dengan kandungan air kira-kira 5% - 6% dan lemak bisa 
mencapai 24%. Ayanwale et al. (2007) menyebutkan bahwa daging kering memiliki 
kandungan  protein  dan  bahan  kering  yang  lebih  tinggi  dari  pada  daging  segar, 
namun untuk kandungan lemak, karbohidrat dan energi akan lebih sedikit dari pada 
daging  segar. 
 
Uji sensorik atau disebut uji organoleptik adalah merupakan cara penilaian yang 
banyak digunakan untuk menilai mutu komoditi hasil pertanian dan makanan, 
Penilaian organoleptik sebenarnya merupakan proses penginderaan yang utuh dari 
manusia selaku panelis, saraf sensorik menghasilkan tanggapan yang disebut 
trigeminal karena menerima rangsangan dari daerah muka, kepala, mata, hidung dan 
gigi (Soewarno, 1985). Penilaian organoleptic yang dilakukan yaitu: warna, aroma, 
rasa, tekstur dan penerimaan secara keseluruhan. 
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2. MATERI DAN METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 
6 hari dari tangal 1 Juli sampai dengan 6 Juli 2013. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah daging sapi bagian sirloin sebanyak 5 kg, garam dapur 125 
gram, lada hitam 10 gram, jahe 50 gram, jinten 20 gram, paprika merah 1500 gram, 
bawang putih 30 gram. Alat yang digunakan dalam pembuatan pastirma adalah Oven 
listrik merk Memmert, Baskom, Pisau, Cobek/blender, nampan, Termometer, 
Glove/sarung, Timbangan analitik, Jangka sorong, Plastik grid, Kantung plastic, 
Pemanas/ water bath, Gelas piala 100 ml, pencacah, Tenderometer model KA-20. 
Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan alat dan bahan, analisa awal daging 
segar : Menentukan Daya Ikat Air, Menentukan pH, Menentukan Susut Masak dan 
Menentukan Tingkat Keempukan. Proses pembuatan pastirma meliputi: 1. Proses 
Persiapan: daging dibersihkan dari lemak dan urat daging. 2. Proses penyelesaian: 
Daging dislincer dengan ukuran  panjang (15) x lebar (6) x tebal (2) cm, Berikan 
garam dapur dengan perlakuan 10, 20 dan 30%  pada setiap potongan kemudian 
berikan tekanan untuk menguragi air daging, simpan dalam pendingin selama 3hari, 
bersihkan daging dari garam dengan air, baluti daging dengan bumbu yang sudah jadi 
pasta, daging dikeringkan dengan suhu 600C dalam oven listrik selama 2 hari. 
Variabel yang diamati yaitu sifat fisik(DIA, pH, Susut masak dan Keempukan) dan 
nilai organoleptik Pastirma sapi. Rancangan percobaan yang digunakan. adalah 
Rancangan Acak Lengkap dengan tiga kali ulangan setiap perlakuan (penggunaan  
garam 10, 20  dan 30%). Analisa data tersebut menggunakan pemrograman 
komputer, yaitu pemrograman Statistical Analysis Sistem (SAS). 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Analisa Awal Daging Segar 
Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan sesudah 
pemotongan.  Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging 
antara lain adalah genetik, spicies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan 
dan stress.  Faktor setelah pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging antara 
lain meliputi metode pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, pH karkas dan 
daging, bahan tambahan termasuk enzim pengempuk daging, hormon antibiotik 
lemak intra muskuler atau marbling metode penyimpanan dan preservasi, macam otot 
daging dan lokasi pada suatu otot daging. Daya mengikat air atau Water Holding 
Capacity (WHC) merupakan kemampuan daging untuk mengikat airnya (Soeparno, 
2009). Hasil pengujian daya ikat air cukup tinggi yaitu dengan nilai rata-rata 
220.55%.  Nilai ini menunjukkan bahwa daya ikat air pada daging masih bagus. 
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3.1.1 Derajat Keasaman (pH) 
Pengukuran derajat keasaman atau yang sering disebut pH pada daging bertujuan 
untuk mengetahui apakah kondisi daging berada dalam keadan asam, netral, maupun 
basa berdasarkan hasil pengukuran pH daging segar didapatkan rata-rata daging sapi 
adalah 5,27.  Ini menunjukan bahwa pH daging segar dalam keadaan asam dimana 
keadaan ini masih dalam keadaan normal, Hal ini juga sesuai dengan yang 
dinyatakan oleh Forrest et al., (1975) bahwa pH ultimat daging berkisar antara 5,4-
5,8, pH daging ketika ternak masih hidup yaitu berkisar antara 6,8-7,2.  Penurunan 
pH daging setelah pemotongan disebabkan oleh ternak stress, pemberian injeksi 
hormon atau obat-obatan, spesies, individu ternak, macam otot, stimulasi listrik dan 
aktivitas enzim yang mempengaruhi glikolisis (Soeparno, 2009) 

3.1.2 Susut Masak Daging Sapi Segar 
Susut masak daging (cooking loss) merupakan perhitungan berat air (H2O) yang 
hilang selama pemasakan atau pemanasan pada daging.  Susut masak dapat dijadikan 
indikator nilai nutrisi daging yang berhubungan dengan kadar jus (Juiccenes) pada 
daging yaitu banyaknya air yang berikatan di dalam dan di antara serabut otot 
(Soeparno, 2009). Nilai susut masak daging umumnya bervariasi antara 1,5–54,5% 
dengan kisaran 15–40%. Berdasrkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata- rata 
susut masak adalah 12.63%, nilai ini tidak jauh menyimpang dari standar susut 
masak daging pada umumnya. Daging dengan susut masak yang lebih rendah 
mempunyai kualitas yang relatif lebih baik dari pada daging dengan susut masak 
yang lebih besar, karena kehilangan nutrisi selama pemasakan akan lebih sedikit 
(Soeparno 2009).  

 
3.1.3 Keempukan 
Nilai keempukan dapat diukur dengan  warner blazer shear semakin rendah shear 
maka daging tersebut semakin empuk, semakin mudah daging tersebut dikunyah dan 
jumlah residu yang tertinggal semakin sedikit sisa daging selama pengunyahan berarti 
daging semakin empuk.  Sesuai dengan penelitian keempukan daging memiliki rataan 
4.33% nilai menunjukkan daging tersebut tergolong cukup empuk. Kriteria tingkat 
keempukan tidak jauh berbeda dengan yang dinyatakan oleh Shackelford et al. (1999) 
daging sangat empuk memiliki nila daya putus WB 0-3 kg/cm, empuk 3-4 kg/cm, 
cukup empuk 4-5 kg/cm, agak empuk 5-6 kg/cm, agak alot 6-7 kg/cm, cukup alot 7-8 
kg/cm sementara daging alot memiliki nilai daya putus WB>8 kg/cm. Nilai susut 
masak yang tinggi mencerminkan jumlah air yang hilang dari daging selama proses 
prebusan yang sesuai dengan peryataan Ranken (2000) proses pemanasan dengan 
suhu 50-60oC dapat menyebabkan kehilangan air hingga 80%, dan pemanasan pada 
suhu tinggi akan mengakibatkan kehilangan air yang lebih tinggi pula. 

 
3.2. Sifat Fisik Produk 
Produk daging olahan sangatlah beragam yang dapat dinikmati oleh setiap orang, 
produk daging dapat ditentukan oleh sifat fisik produk itu sendiri seperti daya ikat air, 
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derajat keasaman, susut masak, dan keempukan sehingga dapat menentukan suatu 
kualitas dari produk-produk olahan. 

 
3.2.1. Daya ikat air produk 

Daya ikat air suatu produk yaitu kemampuan produk dalam mengikat air, 
kemapuan produk daging olahan dalam mengikat air didasarkan pada penelitian 
konsentrasi penggunaan garam 10% yaitu 36,59, produk penggunaan garam 20% 
yaitu 16,61 dan produk yang menggunakan garam 30% yaitu 13,09, yang mempunyai 
rataan dengan hasil 22.10.  Konsentrasi daya ikat air pada penggunaan garam 10% 
teryata memiliki daya mengikat air yang tinggi.  Soeparno, (1998) menyatakan daya 
ikat air yang tinggi dipengaruhi oleh kemampuan garam  untuk memperluas ruangan 
antar filament dalam protein myofibril sehingga terjadi pengembangan miofibril. 

 
3.2.2. Derajat keasaman (pH) produk 
Nilai pH berhubungan dengan kemampuan suatu produk untuk mengikat air, kesan 
jus daging, keempukan juga berhubungan dengan produk rataan nilai pH, Jumlah 
dalam penggunaan garam pada daging olahan teryata memiliki rataan pH yang sama 
dan tergolong asam dimana penggunaan garam 10% yaitu 5,53, penggunaan garam 
20% yaitu 5,53 dan penggunaan garam 30% yaitu 5,47.  
 
3.2.3. Susut masak 
Susut masak adalah berat hilang atau penyusutan sampel daging selama pemasakan 
yang sering juga disebut cooking loss.  Berdasarkan penelitian susut masak produk 
daging olahan berkisar anatara 3,69-6,57 yang memiliki rataan 5,16, dimana 
penggunaan garam 10% memiliki nilai yaitu 3,69, penggunaan garam 20% yaitu 5,21 
sedangkan penggunaan garam 30% yaitu 6,57, Hasil yang diperoleh ini masih lebih 
rendah dibandingkan dengan susut masak yang dilaporkan oleh Anderson and Barry 
(2000) dengan nilai susut masak yang berkisar antara 30 – 32,6% pada daging, 
namun lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang dilaporkan oleh Bahlol and El-
Aleem (2004) dengan nilai susut masak antara 2,06 – 8,51. Produk-produk emulsif 
akan mengalami lebih banyak kehilangan air selama penyimpanan dan pemanasan 
dengan meningkatnya kandungan lemak dalam produk. Hal ini sesuai dengan 
peryataan Winarno, (1993) lama pemanasan juga ikut mempengaruhi kehilangan air, 
selama pemasakan sejumlah protein akan mengalami denaturasi sehingga 
mengakibatkan kerusakan matriks protein dan air yang terbentuk dalam emulsi, 
sebagian air yang terikat bersama lemak akan mengalami migrasi keluar molekul 
emulsi. 

 
3.2.4. Keempukan Produk  
Keempukan daging sangat mempengaruhi persepsi konsumen dalam menilai mutu 
daging.  Kesan empuk melibatkan tiga aspek berikut: kemudahan penetrasi gigi ke 
dalam daging, kemudahan pengunyahan daging menjadi potongan-potongan yang 
lebih kecil dan jumlah residu (sisa) yang tertinggal setelah pengunyahan. Berdasarkan 
hasil analisa penelitian daging olahan dengan pengaruh kadar garam didapatkan hasil 
analisa sebagai berikut: penggunaan garam 10% dengan hasil 6,33, penggunaan 
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garam 20% yaitu 5,33 dan konsentrasi garam 30% yaitu 6,33 Pada pengujian ini 
diperoleh hasil rata-rata nilai daya putus Warner-Bratzler (WB) 6,00. Pengaruh 
pelayuan dan peregangan otot terhadap daya putus Warner-Bratzler menjadi lebih 
besar setelah pemasakan (Bouton and Harris, 1986).  Selain itu keempukan juga 
bervariasi di antara spesies, bangsa, ternak dalam spesies yang sama, potongan 
karkas, dan di antara otot, serta pada otot yang sama (Soeparno, 2005). Keempukkan 
pada umumnya juga berkaitan dengan pH produk. Wythes dan Ramsay, (1981) 
menyatakan daging menjadi empuk pada pH sekitar 5,5. 
 
3.3. Uji Organoleptik 
Uji sensori dilakukan untuk mengetahui tingkat selera penerimaan konsumen 
terhadap suatu produk baru.  Penilaian organoleptik dilakukan terhadap penampakan 
yang secara umum seperti rasa, warna aroma, tekstur dan penerimaan. 
 
3.3.1.  Warna 
Warna merupakan parameter pertama yang menentukan tingkat penerimaan 
konsumen terhadap suatu produk. Warna adalah suatu atribut dari makanan atau 
minuman yang dihasilkan dari rangsangan terhadap indra pada saat makanan masuk 
kedalam saluran makanan dan pernafasan, Warna merupakan parameter pertama yang 
menentukan tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu produk. pengaruh warna 
yang pencoklatan disebabkan karena penambahaan garam dan proses pemasakan 
dengan pengovenan. 
 
3.3.2. Aroma 
Aroma adalah rasa dan bau yang sangat subjektif serta sulit diukur, karena setiap 
orang mempunyai sensitifitas dan kesukaan yang berbeda. penggunaan garam 10%, 
20% dan 30% memiliki penerimaan dari panelis sangat sedap dimana memiliki rataan 
dengan penggunaan garam 10% yaitu 7,42 penggunaan garam 20% yaitu 7,55 
sedangkan penggunaan garam dengan penambahan 30% yaitu 7,43. Berdasarkan uji 
Duncan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan yang nyata (P >0,05) pada daging 
olahan (pastirma). Hal ini disebabkan karena pada saat proses pengeringan terjadi 
penguapan kemudian hasil penguapan tidak bisa ke udara bebas hanya terjadi di 
dalam oven listrik tersebut sehingga aromanya mampu bertahan sampai daging 
olahan tersebut kering dan Aroma daging olahan juga dipengaruhi oleh bumbu-
bumbu yang digunakan, karena bumbu sangat berperan dalam memberikan cita rasa 
dan aroma yang disukai oleh konsumen. 

 
3.3.3. Tekstur  
Tektur merupakan segi penting dalam makanan, tektur juga merupakan sifat penting 
yang berhubungan dengan keempukan dan kekerasan daging dan produk olahanya. 
Penilaian tekstur makanan dapat dilakukan dengan jari, gigi dan langit-langit mulut. 
penggunaan garam nilai 10% yaitu 7,27, penggunaan garam 20% yaitu 7,38 dan 
penggunaan garam 30% yaitu 7,12 memiliki nilai sangat empuk. Berdasarkan uji 
Duncan tidak adanya perbedaan yang nyata (P >0,05). dalam penggunaan garam dan 
tidak memberikan pengaruh terhadap tekstur daging olahan (pastirma). 
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3.3.4. Rasa 
Rasa pada suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan itu sendiri dan apabila setelah 
mendapatkan perlakuan atau pengolahan makanan rasanya dipengaruhi oleh bahan-
bahan yang ditambahkan selama proses pengolahan misalnya pada proses pemberian 
bumbu. Pemberian bumbu pada tiap-tiap perlakuan cenderung meningkatkan citarasa. 
Berdasarkan penelitian penggunaan garam didapatkan hasil penggunaan garam 10% 
(7,34) dan 20% (7,02) sangat enak  sedangkan penggunaan garam 30% (6,86) 
memiliki skor enak, perlakuan penggunaan garam yang berbeda pada daging olahan 
(pastirma) masih tergolong disukai oleh para panelis tetapi semakin tinggi 
penggunaan garam dalam daging olahan maka nilai yang akan diberikan oleh panelis 
akan tergolong semakin rendah hal ini disebabkan karena pengaruh garam yang dapat 
memberikan cita rasa sangat asin pada daging olahan. Berdasarkan uji organoleptik 
daging olahan (pastirma) dengan perlakuan penggunaan garam dapur menunjukkan 
hasil terhadap rasa menunjukkan perbedaan yang sangat nyata(P<0,01). 

3.3.5.  Penerimaan 
Kelayakan suatu produk dapat diterima oleh konsumen untuk dikonsumsi merupakan 
faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi suatu produk dikalangan 
konsumen untuk tetap diproduksi, penerimaan merupakan tahap akhir dari uji 
organoleptik untuk mengetahui tingkat penerimaan konsumen secara keseluruhan, 
panelis memberikan rata-rata nilai 7,11-7,60 yang berarti panelis menyukai produk 
olahan daging(Pastirma). Berdasarkan uji Duncan terhadap nilai organoleptik daging 
olahan (Pastirma) tidak berbeda nyata dengan perlakuan penggunaan garam 10% dan 
20%, sedangkan untuk perlakuan penggunaan garam 30% sangat berbeda nyata., baik 
dengan penggunaan garam 10% dan 20%. 
 

 
 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kadar garam dapur dapat disimpulkan bahwa 
produk olahan daging (Pastirma) diterima oleh panelis dengan rataan penggunaan 
garam 10% yaitu 7,60, 20% yaitu 7,42 dan 30% yaitu 7,11 dimana tingkat 
penerimaan lebih menyukai penggunaan garam 10%. Kecenderungan penerimaan 
panelis semakin menurun sesuai dengan penggunaan garam yang meningkat. 
Berdasarkan sifat organoleptik daging olahan menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap warna, aroma dan tektur menunjukan tidak 
berbeda nyata (P>0,05) sedangkan Terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap rasa dan penerimaan. Dari hasil percobaaan dan pengalaman selama 
penelitian, diharapkan dapat menganalisa batas penggunaan garam, menganalisa 
kandungan bakteri pada produk dan pengembangan produk. 
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