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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan 

syariat Islam. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk bergama Islam 

(Badan Pusat Statistik, 2010). Berdasarkan hal tersebut keamanan makanan terkait 

kehalalan, kebersian dan kesehatan makanan memperoleh perhatian yang khusus. 

Bentuk dari perhatian yang khusus adalah, pemerintah membuat sistem dan 

prosedur produk halal untuk melindungi konsumen muslim dari produk non halal. 

Sistem dan prosedur diatur dalam UU No. 7/1996 tentang pangan, UU No. 

33/2014 tentang jaminan produk halal, dan Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996 

tentang pencantuman tulisan ―halal‖ pada label makanan. 

Namun demikian implementasi sistem jaminan halal ini dalam 

kenyataannya masih menemukan berbagai kendala, salah satunya adalah 

ketiadaan metode yang benar-benar efektif untuk menganalisa substansi produk 

pangan yang benar-benar bisa menjamin kehalalan dari produk pangan tersebut 

(Apriyantono, 2001). Metode untuk analisis daging telah  berkembang dan telah 

banyak  dilakukan dengan berbagai metode diantarnya oleh Narjuliana et al., 

(2011) GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrofotometry) dan oleh Rohman 

et al., (2011) FTIR (Fourier Transform InfraRed). Namun beberapa metode ini 

membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak. 

Beberapa penelitian melaporkan adanya beberapa bahan makanan yang 

tercemar bahan haram, seperti cemaran daging tikus pada produk bakso sapi 

(Widyasari et al., 2015). Bakso merupakan salah satu makanan favorit Indonesia 

(Rohman et al., 2014). Komponen utama bakso adalah daging yang dihaluskan 

biasanya menggunakan daging sapi, ikan, ayam dan babi (Purnomo dan 

Rahardiyan, 2008). Di Indonesia sendiri bakso yang paling popular adalah bakso 

sapi. Harga daging sapi yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan daging 

jenis lain, membuat beberapa pedagang mencampuran daging sapi dengan daging 
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lain dalam pembuatan bakso. Salah satu daging yang dapat digunakan yaitu 

daging tikus karena tikus mudah diperoleh. Pencampuran dirasa menjadi solusi 

yang efektif untuk menurunkan harga produksi pembuatan bakso (Rahmania, 

2014). Islam memasukan tikus dalam binatang yang haram dimakan, dengan dallil 

bahwa tikus termasuk dalam hewan yang fawasiq. Fawasiq berasal dari kata fisq 

yang berarti keluar dari jalan yang lurus. Maksudnya adalah keluar dari jalan yang 

telah ditetapkan dalam syariat Islam. Hewan fawasiq menurut Rasulullah SAW 

adalah hewan yang termasuk memberikan masalah, madharat, dan juga 

berbahaya. Selain aspek daging halal bagi umat Islam, tikus juga dapat 

menyebabkan banyak masalah kesehatan bagi manusia, karena, mereka adalah 

pembawa atau menyebabkan beberapa penyakit mematikan, seperti; Pes, 

Salmonellosis dan Leptospirosis (Alfin, 2012). Berdasarkan hal tersebut maka 

dilakukan analisis keberadaan daging tikus dalam produk bakso sapi.  

Metode analisis daging tikus pada bakso sapi telah dilakukan oleh Rahmania et 

al., (2015) menggunakan FTIR  (Fourier Transform InfraRed) dan oleh Widyasari 

et al., (2015) menggunakan PCR Polymerase Chain Reaction. Analisis termal 

(TA) merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan para peneliti dalam 

meneliti lemak dan minyak lemak (Cebula dan Smith, 1992; Biliaderis, 1983). 

Salah satu metode yang digunakan yaitu metode DSC (Differential Scanning 

Calorimetry). Metode ini dipilih karena diantara metode lainya, metode ini paling 

serbaguna untuk berbagai aplikasi (Griffin dan Laye, 1992). Dalam analisis lemak 

dan minyak, metode DSC (Differential Scanning Calorimetry) dapat langsung 

mempelajari sifat termal dari berbagai bahan dan memiliki kemungkinan untuk 

dikembangkan sebagai prosedur pengendalian mutu untuk makanan pemalsuan 

(Tan dan Che Man, 2002). Prinsip DSC adalah mengukur sejumlah energi (panas) 

yang diserap atau dilepaskan oleh suatu sampel ketika dipanaskan, didinginkan 

atau didiamkan pada temperatur konstan. Metode DSC (Differential Scanning 

Calorimetry) juga dapat memantau dekomposisi thermo-oksidatif dan untuk 

mendeteksi pemalsuan dalam lemak dan minyak, seperti yang  dilakukan oleh 

Nurjuliana et al 2015 dan Mansor et al (2011). Selain itu, Analisis termal DSC 
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juga merupakan instrumen analitik yang sangat bermanfaat dalam karakterisasi 

interaksi keadaan padat (solid state interaction) antara dua atau lebih material 

obat. Analisis DSC digunakan untuk mengevaluasi perubahan-perubahan sifat 

termodinamik yang terjadi pada saat materi diberikan energi panas, berupa 

rekristalisasi, peleburan, desolvasi dan transformasi fase padat, yang ditunjukkan 

oleh puncak endotermik atau eksotermik pada termogram DSC (Zaini et al., 

2010). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut: 

1. Apkah metode DSC (Differential Scanning Calorimetry) dapat 

mengidentifikasi daging tikus dalam campuran bakso sapi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi daging tikus dalam campuran bakso sapi menggunakan 

metode DSC.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Memberi informasi tentang metode DSC. 

2. Memberikan profil termogram dari minyak sapi dan minyak tikus. 

3. Memberikan informasi untuk penelitian lebih lanjut. 
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