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 SKRIPSI  DETEKSI KERUSAKAN DAGING…  MOHAMMAD HAIDAR T. 

BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging ayam merupakan salah satu penyumbang terbesar protein hewani 

asal ternak dan merupakan komoditas unggulan. Daging unggas lebih diminati 

oleh konsumen karena mudah dicerna dan dapat diterima oleh mayoritas orang 

(Yashoda et al. 2001) dan relatif memiliki harga yang terjangkau (Cohen et al. 

2007). Daging memiliki kandungan gizi yang tinggi, lengkap, dan seimbang. 

Namun, kandungan gizi yang tinggi pada daging merupakan media yang baik bagi 

pertumbuhan mikroba, sehingga daging merupakan salah satu bahan pangan yang 

mudah rusak atau perishable. Kerusakan pada daging dapat disebabkan karena 

adanya benturan fisik, perubahan kimia, dan aktivitas mikroba (Soeparno, 2005). 

 Kandungan gizi yang tinggi pada daging ayam merupakan media yang 

sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. 

Mikroorganisme yang sering mencemari daging ayam adalah bakteri. Usaha 

penyediaan daging ayam khususnya daging ayam segar perlu mendapat perlakuan 

khusus karena daging ayam segar merupakan salah satu bahan pangan yang 

mudah rusak oleh mikroorganisme.  

Kondisi penjualan yang kurang higienis terutama pada pasar tradisional 

dapat menyebabkan daging ayam terkontaminasi oleh mikroorganisme baik yang 

bersifat patogen maupun non patogen. Terdapat hubungan yang sangat nyata antar 

tingkat sanitasi dengan jumlah mikroorganisme. Makin rendah tingkat sanitasi 

maka jumlah mikroorganisme makin tinggi (Suryanto, 2005). Batas cemaran 

mikroba pada daging ayam maksimum 1 x 10
6
 cfu/ml. Kualitas mikrobia daging 

meliputi total mikrobia karkas, dan Escherichia coli, dan ditentukan 

menggunakan acuan Standarisasi Nasional (SNI). Dan keberadaan E.coli pada 

bahan pangan dapat dijadikan indikator bahwa pangan sudah tercemar (BSN 

2009). 

Metode konvensional untuk uji kerusakan dan pembusukan daging yang 

sering digunakan yaitu uji Eber. Jika terjadi kerusakan pada daging ayam, maka  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

2 
 

SKRIPSI  DETEKSI KERUSAKAN DAGING…  MOHAMMAD HAIDAR T. 

pada saat dilakukan uji Eber daging ayam akan mengeluaran asap di dinding 

tabung, dimana rantai asam amino akan terputus oleh asam kuat (HCl) sehingga 

akan terbentuk NH4Cl (gas). Berdasarkan penelitian (Prawesthrini, 2009) pada 

daging segar, dingin, dan beku yang diperiksa hasilnya negatif dimana tidak 

terdapat NH4Cl setelah diuji dengan mengunakan larutan Eber karena pada 

daging-daging tersebut belum terbentuk gas NH3. Pada daging busuk jelas terlihat 

gas putih (NH4Cl) pada dinding tabung karena pada daging busuk gas NH3 sudah 

terbentuk.  

Selain menunjukkan adanya kerusakan pada daging NH3 juga 

menunjukkan adanya bakteri E.coli. karena bakteri E.coli memproduksi amonia 

yang berasal dari glutamat dan glutamin. Hal ini sesuai dengan penelitian tahun 

2003 oleh Reitzer, bahwa kadar konsentrasi amonia dalam  yang bervariasi diatur 

sedemikian rupa untuk menjaga distribusi nitrogen yang terjadi dalam proses 

metabolisme E.coli. 

Kelemahan uji Eber adalah uji tersebut tidak mampu menunjukkan skala 

kerusakan berdasarkan masa simpan yang terjadi pada daging ayam, sehingga  

diperlukan solusi untuk melakukan pengujian kerusakan dan pembusukan daging 

dengan menggunakan instrumen dan metode yang bisa mendeteksi kerusakan 

lebih dini tanpa merusak daging namun dengan hasil yang tetap dapat diandalkan 

mengarahkan para peneliti untuk Electronic nose. 

Hasil penelitian (Arshak, 2004) membuktikan e-nose mampu mendeteksi 

adanya kontaminasi mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur dalam produk 

makanan dari pola aroma yang dihasilkan dalam proses metabolisme 

mikroorganisme tersebut. E-nose telah banyak diaplikasikan dalam berbagai  

bidang dan industri, seperti industri makanan, minuman, kimia, dan bidang 

pertahanan, kesehatan, dll. Di  industri  makanan,  e-nose dapat  digunakan 

sebagai  indentifikasi  aroma yang berguna dalam pemantauan proses produksi, 

seperti penelitian tentang deteksi dini dan  klasifikasi  jamur  patogen  yang  

menyerang  pertanian buah strowberi (Pan et al, 2014). Hasil penelitian  Hidayat 

et al, 2015) berhasil membuat larik sensor gas yang dapat mendeteksi aroma 

tempe selama fermentasi dengan tujuan verifikasi profil aroma tempe terhadap 
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pertumbuhan mikroorganisme. Pada penelitian tahun 2019 Asep,.dkk berhasil 

mereduksi jumlah sensor e-nose dari sepuluh menjadi empat sensor dan klasifikasi 

aroma berbasis volatile data konsentrasi senyawa. 

E-nose yang dikembangkan di Lab. BIOFISIKAMEDIS Universitas 

Airlangga terdiri dari enam buah larik sensor gas, yaitu MQ2, MQ3, MQ7, MQ8, 

MQ135 dan MQ 136. Adapun fokus peneliti kali ini adalah deteksi kerusakan 

daging ayam yang terkontaminasi E.coli berdasarkan masa simpan menggunakan 

e-nose. Variasi masa simpan yang digunakan pada penelitian ini yaitu dalam 

rentang jam. Sehingga, kerusakan daging ayam dapat dideteksi lebih dini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana e-nose dapat mengklasifikasikan sampel berdasarkan jenis 

maupun masa simpan ? 

2. Bagaimana pengaruh masa simpan dan kontaminasi Escherichia coli 

terhadap kerusakan daging ayam berdasarkan respon sensor e-nose ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penilitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: 

1. Mengetahuin cara e-nose dapat mengklasifikasikan berdasarkan jenis 

sampel maupun masa simpan. 

2. Mengetahui pengaruh masa simpan dan kontaminasi Escherichia coli 

terhadap kerusakan daging ayam berdasarkan respon sensor e-nose. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Daging ayam jenis ayam broiler. 

2. Menggunakan sensor gas berjumlah 6 buah dengan masing-masing sensor 

dapat mendeteksi suatu bahan kimia tertentu. Sensor yang dipakai adalah 

MQ2, MQ3, MQ7, MQ8, MQ135 dan MQ 136. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang biofisika yang nantinya 

dapat memberikan informasi mengenai kemampuan e-nose untuk 

mendeteksi kerusakan daging ayam akibat kontaminasi Escherichia coli 

berdasarkan masa simpan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

E-nose sebagai instrumen alternatif untuk mengidentifikasi kerusakan 

daging ayam akibat kontaminasi Escherichia coli berdasarkan masa 

simpan. 

 


