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1. Pend-hufuan

Merupakan suatu hal yang irrrperatif untuk
mengidentifikasi spcsies daging di pasar yang
berh:|"a. rmtuk memberik,n harg yrrs
bersaing. Untuk memenubi p.ot*n
pemerinah dan unnrk memenuhi pemuesan
kebutuhaa para koosumen, khrxusnya untuk
para konsunen yang ditararg mengkonsumsi
spesies daging teftenhr karena keyakinan agama.

. Baoyak metode yang diguoakan seLarrg
ini unn:k mengidentiEkasi spesies d€rr€ dan
untuk nred€teksi adaoya pencampuran (yang
menganh pada penipuan) dengn spesies
d'ging yasg lebih murah, contoh : daging-kuda
y-ang dicampurkan [s datarn daging sapi, juga

fgnS afa* yang dicampur k daLrn-dagirg
kalkutr" IGlebihaa deri s1sg6d6-rrstode tersebui
melibatkqn elektophoresis gel dan fokus
isoelektrik gel

Metode Immunetogikal &n metode
kromatograE fuga digunakan rt^lam identifit "sidao pencarr4ruran daging. Sayangnya, m€tde-
metode tersebut tidaklah memuaskan- Untuk
metde elekuophorcdk membutuhkan waktu
persiapan, peaodaan dan pembersihan gel yang
lama. BahLas dengan suatu metode
elektrophotetik yang cepat, seperti metode
fokus isoelekdk agamse, hasil-hasiJaya tidak
tersedi" sebelum4janr

Disamping itu, metode elektrophoretik
pada umr:mnya memiliki kekuraqan da.lam
kemamplannya untuk reprod'.Lsi yang tinsi
yang dibutuhkai arrtercrd titer vtggj der€a;
antibodi yang spesifik unt,k ser,? spesies
dagingnya- Hal ini menuojukkan bahwa merode
tersebut merupakan suatu h"l y"og sangat sukar.
Ir{etode-metode Immunoiogikai }uga memakan
waktu larna serta noo kr:antitatif.

lvfetode-metode kromatografi untuk
identifiIqsi daglrlg ini melitratkan analisis
kromatografi ga^s perrnasalahan mL tersabunkan

dari lemak daging sesudah ftaksinasi melalui
krornatogra6 kolom atau dati ester_ester metil
asam-asafil lemak yang diekstraksi dari lemak
daging yang terhidrolisis. Telah dilape62r, nu1,
adaaya suatu metode krornatognE cairan ffC)
yaog rnelibatkan analisis hidrolisis tryptix dagrrrg.
Semtra metode tersebut melibatkan lr"gLh-_
langkah aratioa yang lzma,.

Pada kajian berikug sebuah metode KC
tel-h teru.ii katena mudah untuk
mengidentifikasi daging sapi, daging babi,
.leging domb4 daging lernbq ayarrl kalkuo dan

!:*E sehingga metode ini y ng sering
digunakaa. Metode KC membutuhkan suati
iangka wakru anatisis total dengan perkiraan I
iarn

Penelitian ini bernriuan untuk
mengidentifikasi daging dengan menggunakan
Krornatografi Cairan melalui elstraksi-protein
yang dapat lanrt dalam air.

2. Metode Penelitian

Alat
Alat yang digunakao adalah botol timtnng

llender, coror€, detektor (model 222 Gilsonj,
kertas saring Whatrnan No. d kolom KC (250 x
4,6 mm Hi-Pore RP-304 dengan cartidge
Mico-Guard Hi-Pore), Kromatografi Cairan
(dilengkapi dengan pompa rnodel 6000 A,
injektor modei U6K dan pompa kontrol
gradien model 111-2), modul daa (model 730),
peralatan gelas.

Bahaa

Bahan yang digunakan adalah air suling
asetonit'il, asam Triflouroaseat (IFA), Bovine
Serum Albumin @SA), fase gerak KC (I-arutan
A = 0-loh TFA dalam air dan laruan B =
asetonitdl ditambah air dan TFA = 95 : 5 : 0,1),
natrium azida.

l) 
P:ngkasai Ii;ri isociirim

O Media Publil-.asi Yasmi-Kendari
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Abstract

Raw beef, porh veaJ' Iamb, chicken, turkey and duck have been identified with a liguid chromatographic
0 c) medrod. Meat samples are blended in water and soluble proteios in the aqueoi blends are 16;;
by the I-C method- Meats cuts and pats from different species resulted i' differcat .hr;;af"g""fi.
pro6les- The qualitative and quantitative chromatogtaphic differ.rrces among meat species were used for
their identification. The I{ method applies only to-fresh and, frozetmeats. I; is simple, rapid and reliabi.
and can be used for quantitative detectiofl of meat species meat blends.
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Prapardri Sarn?lz

Diambil ir,aga*Uagan Y*-€ .. ^kA
diidentifikasi. Unruk daging sapt dtarnDu

antara leher dan bahtl tc4 pir€8FnC aan,!agi1

aas kaki belakang. Unrut aaging babi diambtl

;;L.rlt ig4 Pin&ang dan paha' Unruk daging

Lmb" di"-bil tengkuk dan bagnn atas Yt:
;;;;"s. Untuk ?agi'rs dolba. diambil

tenekuk] iga, pingang dan kaki' Untuk unggas

Jri-tUif #gra" U"gi"" yang akan diidentifrkasi'

yaitu dad4iaYaP'P*^ dan kakinYa'

Ekrtraksi Pmhin lang Dapt Lz* dalan Air
Sample Potongan lenrak dao kulit (untuk

ungas), dicacah W meniadi potoogan-

.,.ri *" vang kecil dan dicampur seluruhnya'

bi.i-6""S s.ilpl" ."..h tersebut sebanyak 25-

50 gram dan dicampur dengan air suling

sebaiyak dua kali lipat dari berat sample,

kemudian diblender selarna 5 menir

Disadng camPurao dengan menggurnkan

kertas saring V4ratman No- 4. Ditambahkan

laruatt naaiu- azrdz lnnga konseotrasi akhir

meniadi 0.01% untuk mengawetkan campuran

tersebut.
Disari.g fi[621 rtqri campuran tersebut

dengan mengguaakan Eher membran 0'45 pf

kedala- botofkaca kecil uatuk analisis KC'

Ar a li s is Kn n atograf C airaa

Diinieksikan 5 pl lanran BSA kedalam KC

sebanyak 3 kali d4fl diteapkan waktu. retensi

r tA-r^a (aurage nwtion tial. Dimieksikafl 10-

25 pl campuran yang sudah disaring kedalam

sistem KC, kemudian ditetapkan waktu retensi

rc)zaf (nlatiw ntetttion tiae) dar' persen total atea

puncaknya.^ 
Untuk analisis KC da; dagrng yang sudah

tercamPur, diinieksikan camPuran te5elut
de"g.t volume yang seimbang dari dua

."-!*rn secata sirnultan kemudian diteapkan

*"ktu retensi relzttf (nlatfue ntention tine) datt

persen total area puncaknya. DiidentiFk'si
puncak-prrncak spesifik-spesies dt|1-
k orn"togorn camPurao' kernudian

dibandingkan dengan krorntogram staodar'

I & n t if kari CanP na n D agi ng

Unnrk menguii bahv.'a metode KC dapat

dipercaya, dipersiapkan 20 buah campuran yang

tai-dik;"al yaitu dengan mencampurkan

berbagai trac rt spesies daging untuk

m.ngLsiikan komposisi berilrrt ini : 5, 10 dan

50 % dagrrrg babi dalam daging sapi; 10 dan 30

Y" dagtnglembu ddam daging sapi; 5 dzr. 5V/l

daging babi dalam daging lembu' 10 d*'29Y
aagittg U.ti dalam daging ayartt,5, 15 dzr'75 %

d^gt g "y"^ 
dalam daging kalkun; 10 dan 61oh

daging b€b€k dalam daging ayzns 5 dan 50%

rtaging bebek &lam d€ing kalkun.* 
C^-p*tt*"-puran tersebut diberi kode

do. dipeniapkan sebapimana y^rC telah

diindikaiikr. tersebut dia65, kemudian

diidentifikasi dari setiap spesies tersebut dan

ditentukao melalui rn€tode Krcrn tognfr
Cainn.

3- Hasil dan Pembahasan

\faktu penyimpanan r tz.-r^ta Bovine

Serum Albumin (BSA) adalah 15'8 + 0'7 min'

saat diberi injeksi bantuan, BSA dicampuri

dengan puncak-puncak pada hampir semua

rrtrfl. 
-a"gittg. Oleh karena ito, BSA

Ai.rpt"itan secara terpisah dan digunakan

sebagai sandar ekstemal. Hal ini membuat

identifikasi kualitatif dari berbapi nacatrl

kmrnatogram meniadi lebih sederhana dan

lebih akurat.
Daa yang diperoleh dad analisis KC dari

betbagai spesies daging, sendirian nraupun

dalarn- campurao meogindikasikan bahwa

bagian-bagian dari spesies yarrg sam^ memiliki

krornatogram yang seruPa dengan puacak yang

memiliki waktu penyimpanan relatif yang salna

rneskipun berada dalam area yang berbeda'

Persamaan+ersafiraan kruditatif dad

bagian-b€ian dari spesies yang sarnz membuat

nr€-tode KC dapat dipakai unnrk semua sample

dagag yarrg terbuat dari berb€ai nracam

potottg- ?tau Uaglafr- Data tersebut iuga

mengindikasilan hahwa titp-titp spesies

-.-ltiti p',.rncak-puncak yang spesifik yang

mungkin digunakan untuk deteksi dao

kuantiasi dari spesies dalam produk-produk

daging.- B"gtit*""Pun iuga, metode KC dapat

hanYa untuk daginS-d€ing Yang
segar dafl beku. Kromatogram dati daging yang

diganaskan tidak sekhusus seperti kromatogram

""t"t 
a"gi"g segar dan beku dan tidak bisa

digunakan dalam identifikasi. Rupanya, panas

*tgura"gt kealamian protein yang dapat lanrt

dalam arr yang spesifik untuk spesies daging'

Apabila dibeh*an selama 6 bulan pada -4O"C

66* akan mengubah kromatognm spe$es

tersebut.
Semua daging sapi dalam penelitian ini

rnemiliki dua puncak spesifik dengan wakru

rctersirclauf (nlative ntention tinl O-61 dzn 1'45'

kedua puncak ini dituniukkan dalam campuran

dagjng sapi dengan semua spesies daging

lainnya.
Diantara semua spesies yang diuii haoya

daghg lembu dan daging domba yang memilki
sebuah puncak utama pada waktu retensi

relative Qelatiw ntention tine) 0'61'

Leny Heliawati/ Ju,ral Aplitasr Sains Vol' 6' No'1 (2003) 29-31



Bagaimanapun, tidak ada spesies yang memiliki
sebuah puncak uta$a pada waktu retensi relatif
(nlatiw ntention tine) 1.45 seperti dalam daging

sapi. Kehadiran dari dua puncak utanra tersebut
merupakan karakteristik dari d€ing sapi di
dalam semua campuran d"ging tak dikenal.

Puncak mayor spesifik untuk daging babi,
memiliki waktu retensi rcbttf (nlati* ntention

tin) 1.26 lrrrtga 7.72. Bagairnanapun puncak
dengan waktu rctensi relztjt (relatiu ntention rtme)

1.72 tersebug terpisah sehuuhnya dalam semua

kromatognm daging babi dan dipilih untuk
identifrkasi daging babi dalam campuran daging

tak dikenal.
Daging bebek adalah satu-satunya spesies

lain dengan sebuah puncak mayor pada suatu

waktu retensi rclaolf (nlartw ntefiion tine) 7.79.

Bagaimanapun daging beb€k merniliki puncak
mayor lainnya dengan sebuah waktu retensi
telaif (nlatiae ntentim tinQ l-79 yang tidak ada

di dalam daging babi.
Potongan-potongan daging domba

memiliki puncak spesifik pada waknr retensi
rclaaf (nlatiae ntention tirze) 0.61;1.101' 1.27; dan
1.29 $abel 2 dan 4; Lampitan 1 dan 3).

Menggunakan puncak dengan wal:hr retensi
rclanf (nlatiue rztertion nn) L29, daging domba
diidentiFL"sikan di dalam semua campuran
daging tak dikenal yang sudah dipeniapkan.

Hanya dua potongan daging lembu yang
dianalisis yaicu bagian tengkuk {as ass kalci

belakang. Potoogan-potongan tersebut
menghasilkon kronratogram yang serupa
dengan potongan-potongao daging sapi. Daging
Iembu bagaimanapun iuga rnemiliki sebuah
puncak spesifik pada vraktu retensi relatif
(nlatiue nttntior tinc) 1.26 dan tidak memiliki
puncak dengan waktu penyimpanan relatif 1.45

yang merupakan spesifik dari daging sapi.

Daging lembu iuga diidentifikasilan secara

benar di dalan daging{agiflg tak dikenel
tenebut.

Analisis bagian-bagian uama daging ayarn,
kalkun dan bebek melalui metode KC
menghasilkan puncak-puncak spesifik-spesies
yang bisa digunakan untuk identifikasi yang

dapat dipercaya untuk daging-dagiog tersebut.

Semua daging unggas tek dikenal vang dioiah
diidentiEkasikan dengan benar dengan
menggunakan puncak-puncak spesifik dengan
waktu retensi relzttf (reLztiw retentiott tirt4 1.16

untuk d,ging ayarn, 1.10 untuk daging kalkun
dm 7.26 untuk daging bebek.

Faktot-faktor sernacam umur dan spesies

kelamin dari hewan-hewan tersebug induk yang

berbeda dalam spesies yang sama, lokasi
geografis dan berbagai firacarn musirn, bisa

mempenganrhi proFrl spesifik-spesies.

3l

Bagaimarupun" metode ini memiliki
potensi yang sangat bagus untuk meniadi
perangkat identifikasi yang mudah dan cepat
unhrk spesies daging yang umum. Terlebih lrgr,
dalam sebuah penelitian detil yang baru saia
terselesaikan atas deteksi kuantitiatif dari daging
ayam dan daging kalkun dalam campuran
unggas tek diparnskan, hasil yang diperoleh
mengindikasikan bahwa metode tersebut
menghasill.^n da:ra kuantitatif yang dapat
dipercaya. Data tersebut iuga mengindikasikan
bahwa metode tersebut bisa dipekei s16[
campurarcampuran yang terdiri aas daging

^yata\ 
d^gklg kalkurl daging sapi dan daging

babi.

4. Kesimpulan

Dari pengamatan yang telah dilakukan,
kami dapat menyimpulLal beberapa hal sebagai
berikut:
1. Dalam mengidentifikasi suatu spesies daging,

baik yang mumi maupun yang berada dalam
campuran dapat menggunakan Metode
Kromatografi Cainn.

2. Metode lGomatografi Cairan ini banyak
digunakan, karena catanya yang mudah,
waktu analisis yang cepat da" iug" hasilnya
yang akurat. Tetapi metode ini haoya dapat
drgunak n untuk daging yang masih segar dan
b€ku.

3. Dari data dapat dilihat bahwa bagian-bagian
deri 5ps5i65 yang sama memilki krornatogram
yang serupa dengan puncak yang memiliki
waktu penyimpanan relatif yang sam2
meskipun berada dalam z-rez, y^ng berbeda.
Selain itu dapat iuga dilihat hahwa ti.p-ti"p
spesies memiliki puncak-puncak yang spesihl

digurnkan untuk deteksi dan
kuantiasi dari spesies dalam produk-produk
daei€.

Saran

Identifi.kasi spesies daging ini perlu dilakukan
pengembangan lebih lanjut didalam
penggunaaan lenis kromatognfi yang lain,
misalnya I{PLC, Trc, dU sebagai pembaoding
di dalam mengidentifikasi spesies daging..
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