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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tikus 

 Tikus merupakan salah satu hama utama pada kegiatan pertanian. 

Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan hama tikus ini dapat terjadi mulai dari 

lapangan sampai ke tempat penyimpanan. Selain itu, tikus sering membawa 

berbagai macam patogen yang dapat ditularkan kepada manusia, yaitu diantaranya 

yersiniosis, leptospirosis, salmonellosis dan lymphochytis choriomeningitis 

(Meehan, 1984). Berikut adalah urutan taksonomi tikus sawah adalah sebagai 

berikut: 

Kerajaan : Animalia 

Filum : Chordata 

Kelas  : Mamalia 

Ordo  : Rodentia 

Famili : Murdae 

Genus  : Rattus 

Spesies  : Tikus rumah (Rattus rattus diardi) 

    Tikus sawah (Rattus argentiventer) 

(Baker et al.,1976) 

 

 

Gambar 1. Tikus sawah (Rattus argentiventer) (Anonim, 2010) 
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Tikus cenderung untuk memilih makanan biji-bijian (serealia) seperti : 

padi, jagung, dan gandum. Kebutuhan pakan bagi seekor tikus setiap harinya 

kurang lebih 10% dari bobot tubuhya jika pakan tersebut berupa pakan kering. 

Hal ini dapat pula ditingkatkan sampai 15% dari bobot tubuhnya jika pakan yang 

dikonsumsi berupa pakan basah. Kebutuhan minum seekor tikus setiap harinya 

kira-kira 15 - 30 ml air (Priyambodo, 1995).  

Bagian punggung tikus sawah berwarna cokelat muda bercak hitam, perut dan 

dada berwarna putih, panjang kepala dengan badan 130-210 mm, panjang ekor 

120-200 mm dan tungkai 34-43 mm. Jumlah puting susu betina 12 buah, 3 pasang 

di dada dan 3 pasang diperut. Kepadatan populasi tikus berkaitan dengan fase 

pertumbuhan tanaman padi (Departemen Pertanian Jakarta, 2006). Daging tikus 

mempunyai karakteristik berwarna merah dan mempunyai serat lebih banyak. 

Keberadaan daging tikus dalam olahan makanan seperti bakso, tidak dapat 

dikenali dengan mudah secara kasat mata. Hal ini yang memicu adanya 

kemungkinan pemalsuan makanan dengan menggunakan daging tikus (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. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh hewan yang 

fawasiq dan konsekuensinya kita diharamkan untuk memakanya. Hal itu 

disebutkan dengan tegas dalam Hadist berikut ini: 

Dari Aisyah radhiyallahu’anha, Rasulullah SAW bersabda, “ Lima binatang 

jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah halal atau tanah haram: ular, burung 

gagak, tikus, anjing, hitam, dan burung buas. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 

1829& 3314, Muslim no. 1198, At-Tarmidzi no. 837, An-nasss’iy no. 2829). 
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B. Sapi 

Sapi merupakan hewan ternak dengan keanekaragaman jenis tinggi dan 

ditemukan hampir di semua negara termasuk Indonesia. Sapi merupakan hewan 

ternak anggota suku boviade dan anak suku bovinae. Sebagian besar peternakan 

sapi domestik di Indonesia didominasi oleh Bos taurus atau Bos indicus (zebu), 

yang keduanya merupakan keturunan dari Bos primigenius (Mohamad et al., 

2012). Sapi dipelihara manusia untuk tujuan konsumsi, terutama paling banyak 

yaitu daging dan susu karena merupakan sumber protein yang tinggi. Daging sapi 

mengandung air (75%), protein (22,3%), lemak (1,8%), abu (1,2%), dan energi 

116 kilojoule (per 100 gram daging) (FAO, 2014).   

Daging sapi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daging lainya. 

Dagingnya berwarna merah pucat, berserat halus dan sedikit lemak. Pada daging 

sapi, terdapat asam amino esensial yang simbang, sehingga merupakan salah satu 

bahan pangan yang penting untuk memenuhi gizi manusia.  

Daging sapi merupakan daging yang sering digunakan untuk pembuatan 

bakso selain ikan dan ayam. Harga daging sapi yang mahal memicu adanya 

pencampuran daging sapi dengan daging lain seperti tikus pada olahan makanan . 

Hal tersebut mendasari perlu adanya analisis makanan untuk menghindari 

pemalsuan makanan (Rahmania, 2014).  

 

C. Bakso 

Definisi Bakso menurut SNI 01-3818-1995 adalah produk makanan yang 

berbentuk bulatan atau lain yang diperoleh dari campuran daging ternak (kadarnya 

tidak kurang dari 50%), dan pati atau serelia dengan atau tanpa penambahan 

makanan yang diizinkan. Adonan bakso dibuat dengan cara: daging dipotong 

kecil–kecil, kemudian dicincang halus dengan menggunakan blender. Daging 

tersebut kemudian dicampur dengan es batu atau air es (10-15% berat daging) dan 

garam serta bumbu lainnya sampai menjadi adonan yang kalis dan plastis 

sehingga mudah dibentuk sambil ditambahkan tepung kanji sedikit demi sedikit 

agar adonan lebih mengikat. Penambahan tepung kanji cukup 15-20% berat 

daging (Sunarlim, 1992). 
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Berbagai jenis daging yang dapat digunakan dalam proses pembuatan bakso 

adalah daging sapi, ikan, ayam dan babi. Di Indonesia, bakso sapi merupakann 

bakso yang sangat popular. Harga bakso sapi yang lebih mahal dibandingkan 

dengan bakso jenis lain dikarenakan harga daging sapi yang semakin tinggi. Hal 

ini membuat beberapa pedagang berusaka menekan harga produksi dengan cara 

mencampurkan daging sapi dengan daging yang harganya lebih murah. Salah satu 

daging yang dapat digunakan dalam campuran bakso sapi yaitu daging tikus. Bagi 

kebanyakan orang tikus diidentifikasikan sebagai hewan yang jorok dan kotor, 

selain itu tikus juga dapat menularkan berbagai macam penyakit. Selain itu bagi 

orang muslim, tikus dalam daging yang diharamkan karena mengandung banyak 

mudharat. Berdasarkan hal inilah maka perlu dilakukan penjaminan keaslian 

bakso, untuk menjamin bahwa bakso yang dijual merupakan bakso yang halal. 

 Analisis daging tikus pada bakso sapi tealah telah dilakukan menggunakan 

FTIR (Fourier Transform InfraRed) oleh Rahmania et al., (2015) dan PCR 

Polymerase Chain Reaction oleh Widyasari et al., (2015). Berdasarkan hal 

tersebut Metode Differential Scanning Calorimetry (DSC) digunakan sebagai 

pengembangan analisis daging tikus pada bakso sapi.  

 

D. Lemak dan Minyak Lemak 

1. Pengertian Lemak dan Minyak 

Lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk 

pada golongan lipid, Suatu lipid didefinisikan sebagai senyawa organik 

yang terdapat dalam alam serta tak larut dalam air, tetapi larut dalam 

pelarut organik non-polar seperti suatu hidrokarbon atau dietil eter 

(Fessenden dan Fessenden, 1986). Lipid adalah senyawa organik yang 

terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut 

organik non-polar, misalnya dietil eter (C2H5OC2H5), kloroform(CHCl3), 

benzena dan hidrokarbon lainnya (Sudarmaji, 1989). Lemak dan minyak 

dapat larut dalam pelarut yang disebutkan di atas karena lemak dan 

minyak mempunyai polaritas yang sama dengan pelaut tersebut (Herlina 

dan Ginting, 2002). 
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Dalam jaringan hewan lemak tersusun dalam jaringan adipose. 

Otot, jaringan syaraf dan kelenjar mengandung lemak dalam jumlah relatif 

kecil dan lebih banyak mengandung lipid kompleks dan sterol. Lemak dan 

minyak terdiri dari trigliserida campuran, yang merupakan ester dari 

gliserol dan asam lemak rantai panjang (Ketaren, 1986). Komponen lemak 

yang penting adalah trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan vitamin yang 

terlarut dalam lemak (Soeparno, 1989). Trigliserida atau triasilgliserol 

merupakan gugus triester dari gliserol. Trigliserida terbentuk dari proses 

kondensasi gliserol dan tiga molekul asam lemak yang nantinya akan 

membentuk satu molekul trigliserida dan tiga molekul air (Sudarmadji et 

al., 1989). 

Perbedaan lemak dan minyak adalah sumber perolehannya, asam 

lemak penyusunnya, dan keadaannya pada suhu kamar. Lemak umumnya 

bersumber dari hewan, sedangkan minyak bersumber dari tumbuhan. 

Kebanyakan lemak tersusun dari asam lemak jenuh, sedangkan minyak 

tersusun dari asam lemak tak jenuh. Lemak berwujud padat pada kondisi 

suhu kamar, sedangkan minyak berada pada wujud cair (Sudjadi dan 

Rohman, 2004). Hampir semua asam lemak yang terdapat dalam alam 

mempunyai jumlah atom karbon yang genap karena asam ini di biointesis 

dari gugus asetil berkarbon-dua dalam asetil koenzime A. Rantai 

hidrokarbon dalam suatu asam lemak dapat bersifat jenuh atau dapat pula 

mengandung ikatan-ikatan rangkap (tak jenuh) (Fessenden dan Fesenden, 

1986). Sebagian besar gliserida pada hewan adalah berupa lemak, 

sedangkan gliserida dalam tumbuhan cenderung berupa minyak, karena itu 

biasa terdengar ungkapan lemak hewani (lemak babi, lemak sapi) dan 

minyak nabati (minyak jagung, minyak bunga matahari) (Fessenden dan 

Fessenden, 1986).  

2. Sifat Fisika Kimia Lemak dan Minyak 

Minyak dan lemak meskipun serupa dalam struktur kimianya, 

tetapi menunjukkan keseragaman yang besar dalam sifat-sifat fisiknya 

(Gaman dan Sherrington, 1994), yakni: 

Analisis Daging Tikus…, Frisky Zeinul Alma, Fakultas Farmasi UMP, 2017



9 
 

a. Tidak larut air. Hal ini disebabkan karena adanya asam lemak 

berantai karbon panjang dan tidak adanya gugus-gugus polar. 

b. Minyak pada temperatur kamar berbentuk cair dan umumnya 

berasal dari tumbuh-tumbuhan sedangkan lemak pada 

temperatur kamar berbentuk padat dan umumnya bersumber 

dari hewan. 

c. Indeks minyak dan lemak akan meningkat pada rantai karbon 

yang panjang dan terdapat sejumlah ikatan rangkap. 

d. Ketengikan atau rusaknya lemak dan minyak. Terdapat dua 

reaksi yang berperan pada proses ketengikan, yaitu: 

1) Reaksi Oksidasi 

Oksidasi terjadi karena hasil reaksi antara trigliserida tidak 

jenuh dan oksigen dari udara. Molekul oksigen bergabung 

pada ikatan ganda molekul trigliserida dan dapat terbentuk 

berbagai senyawa yang menimbulkan rasa tengik yang tidak 

sedap. Reaksi ini dipercepat dengan adanya panas, cahaya 

dan logam-logam dalam konsentrasi kecil. 

 

2) Reaksi Hidrolisis 

Enzim lipase akan menghidrolisis lemak, memecah menjadi 

gliserol dan asam lemak. Pada lemak dan minyak dapat 

terkandung lipase secara alami. Enzim ini dapat dihasilkan 

oleh mikroorganisme yang terdapat dalam makanan 

berlemak. Ketengikan hidrolitik dapat terjadi jika lemak 

atau minyak lemak dipanaskan dalam keadaan air, misalnya 

pada penggorengan bahan makanan yang lembab. 

 

E. Ekstraksi Lemak dan Minyak Lemak 

Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Ekstraksi lemak dapat dilakukan dengan 

cara : 
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1. Ekstraksi dengan Pelarut 

Metode ektraksi pelarut (solvent extraction) dilakukan dengan 

melarutkan minyak dalam pelarut minyak atau lemak. Karena minyak 

tidak larut dengan air tetpi larut dalam pelarut organik. Pelarut minyak 

atau lemak yang sering digunakan adalah eter, gasoline, karbon disulfida, 

karbon tetraklorida, benzene, dan n-heksana (Ketaren, 1986). Pemilihan 

bahan pelarut yang paling sesuai untuk ekstraksi lemak adalah dengan 

menentukan derajat polaritasnya. Pada dasarnya suatu bahan  akan mudah 

larut dalam pelarut yang polaritasnya sama (Sudarmaji, 2003). Pada cara 

ini dihasilkan minyak dengan kadar rendah yaitu sekitar 1 persen atau 

lebih rendah dan mutu minyak kasar yang dihasilkan cenderung 

menyerupai hasil dengan cara expeller pressing, karena sebagian fraksi 

bukan minyak akan ikut terekstraksi. 

2. Rendering  

Rendering merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak dari 

bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak dengan kadar air 

tinggi. Cara ini sering dipakai untuk mengekstrak lemak atau minyak 

hewan yang dilakukan dengan pemanansan jaringan. Penggunaan panas 

dalam proses ini merupakan suatu hal yang spesifik, yaitu bertujuan untuk 

menggumpalkan protein yang terdapat pada dinding sel bahan dan untuk 

memecahkan dinding sel tersebut sehingga mudah ditembus oleh minyak 

atau lemak yang terkandung didalamnya (Ketaren, 1986). Metode 

rendering dibedakan menjadi dua yaitu wet rendering dan dry rendering 

(Winarno et al., 1980). 

3. Pengepresan Mekanik 

Pengepresan mekanik (Mechanical Expression) merupakan suatu 

cara ekstraksi minyak atau lemak terutama untuk bahan yang berasal dari  

biji-bijian. Cara ini digunakan untuk memisahkan minyak dari bahan yang 

berkadar tinggi (30-70%). Bahan yang berkadar air tinggi diperlukan 

perlakuan pendahuluan misal pembuatan serpih, perajangan dan 

penggilingan serta tempering atau pemasakan (Ketaren, 1986). 
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Dua cara yang umum dalam pengepresan mekanis, yaitu: 

pengepresan hidraulik (hydraulic pressing) dan pengepresan berulir 

(expeller pressing) (Ketaren,1986). 

 

a. Pengepresan Hidraulik ( hydraulic pressing) 

Pada cara pengepresan hidraulik (hydraulic pressing) bahan dipres 

dengan tekanan 2000 pound/inch
2
 (140,6 kg/cm

2
 = 136 atm). 

Banyaknya minyak atau lemak yang didapat tergantung dari lamanya 

pengepresan, tekanan yang dipergunakan, serta kandungan minyak 

dalam bahan dasar (Ketaren, 1986). 

b. Pengepresan Berulir (expeller pressing) 

Pengepresan berulir (expeller pressing) memerlukan perlakuan 

pendahuluan yang terdiri dari proses pemasakan. Proses pemasakan 

berlangsung pada temperatur 240
o
F (115,5

 o
C) dengan tekanan sekitar 

15-20 kg/cm
2
. Kadar lemak atau lemak yang dihasilkan sekitar 2,5-3,5 

% (Ketaren,1986). 

 

F.  Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

Differential Scanning Calorimetry (DSC) merupakan salah satu metode 

analisis termal yang dapat digunakan untuk menentukan kapasitas panas dan 

entalpi dari suatu sampel (Wirjosentono, 1995). Teknik DSC merupakan teknik 

analisis untuk mengukur perbedaan panas yang masuk ke dalam sampel dan 

pembanding sebagai fungsi temperatur. Prinsip DSC adalah untuk menjaga 

sampel dan referensi pada suhu yang sama dalam mikro-oven terpisah. Daya 

listrik memerlukan kompensasi yang setara dengan efek kalorimetrik (Coni dkk., 

1994). Analisis termal merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan oleh 

peneliti dalam ilmu makanan (Cebula dan Smith, 1992; Biliaderis, 1983). Di 

antara metode analisis termal, Differential Scanning Calorimetry (DSC) adalah 

yang paling serbaguna untuk berbagai aplikasi (Griffin dan Laye, 1992). DSC 

menawarkan metode langsung untuk mempelajari sifat termal dari berbagai bahan 

dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan sebagai prosedur pengendalian 
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mutu untuk makanan pemalsuan (Tan dan Che Man, 2002). Oleh karena itu, 

beberapa ilmuwan telah mengembangkan beberapa metode analisis untuk 

otentikasi mentega (Nurulhidayah et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alat DSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema DSC. Segitiga adalah Penguat yang menentukan perbedaan dalam dua 

sinyal masukan. Kekuatan pemanas sampel disesuaikan untuk menjaga sampel dan 

referensi pada suhu yang sama selama pemindaian. 
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Di dalam alat DSC terdapat dua heater, dimana di atasnya diletakkan wadah 

sampel yang diisi dengan sampel dan wadah reference yang dibiarkan kosong. 

Kedua wadah tersebut terbuat dari bahan yang sama, biasanya terbuat dari logam 

inert atau alumunium, nikel, tembaga dan wadah stainless (Rawlinson, 2006). 

Komputer akan memerintahkan heater untuk menaikkan suhu kedua wadah 

tersebut dengan kecepatan sama, sehingga akan terdapat perbedaan kalor yang 

diberikan terhadap wadah sampel dan wadah reference. Perbedaan tersebut dicatat 

oleh komputer dalam bentuk kurva aliran kalor versus kenaikan suhu. Skema DSC 

bisa dilihat pada gambar 3.  

 

Menurut Klannik et al (2009) terdapat 3 tipe dasar dalam sistem DSC yaitu: 

1. Heat flux DSC 

Pada Heat Flux DSC, sampel dan pembanding dihubungkan 

dengan suatu lempengan logam. Sampel dan pembanding tersebut 

ditempatkan dalam satu tungku pembakaran. Perubahan entalpi atau 

kapasitas panas dari sampel menimbulkan perbedaan temperatur sampel 

terhadap pembanding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema Heat Flux (Zhouy et al., 2016) 
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2. Power Compensation DSC 

 

Gambar 5. Skema Power Compensation DSC (Zhouy et al., 2016) 

 

Pada Power Compensation DSC, suhu sampel dan pembanding 

diatur secara manual dengan menggunakan tungku pembakaran yang sama 

dan terpisah. Suhu sampel dan pembanding dibuat sama dengan mengubah 

daya masukan darikedua tungku pembakaran. Energi yang dibutuhkan 

untuk melakukan hal tersebut merupakan ukuran dari perubahan entalpi 

atau perubahan panas dari sampel terhadap pembanding. Dari gambar yang 

sudah dilihat bahwa heat flux DSC yang dilakukan hanya pengendalian 

pada satu heater dan direkam, sehingga masih dimungkinkan terjadi 

perbedaan temperatur antara sampel dan referensi. Pada power 

compensation DSC dilakukan pengendalian heater referensi untuk 

mengatasi perbedaan temperatur yang terjadi. 

3. Hyper DSC 

Merupakan tipe power kompensasi DSC terbaru dengan resolusi 

yang tinggi. Memiliki sensitifitas yang tinggi dan memiliki kecepatan 

panas 500K/menit. 
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