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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keamanan makanan di Indonesia terkait dengan kehalalan, kebersihan 

dan kesehatan makanan memperoleh perhatian yang khusus. Hal tersebut 

dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam (Badan Pusat 

Statistik, 2010). Salah satu konsep halal dalam islam adalah makanan harus 

tidak mengandung sedikitpun “lard” atau lemak, selain komponen lemak 

babi, ada komponen lemak lain yang presentasinya kecil dalam makanan 

yaitu lemak anjing. Hal ini dapat menyebabkan makanan menjadi haram bila 

dikonsumsi (Anonim, 2015). 

Dibeberapa daerah di Indonesia seperti di Yogyakarta diperkirakan 

360 anjing dibunuh setiap minggunya untuk dikonsumsi, di Jakarta 

diperkirakan 720 anjing setiap minggunya. Daging anjing diyakini oleh 

sebagian orang dapat digunakan sebagai jamu atau obat tradisional untuk 

penyakit kulit (gatal-gatal), selain itu daging anjing juga dapat digunakan 

untuk menurunkan tekanan darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit 

arteriosklerosis, karena kandungan lemaknya yaitu asam lemak tak jenuh 

yang banyak terdapat pada daging (Ensiklopedia Medis China, 1578). 

Masalah yang mendapat perhatian saat ini yaitu banyaknya pemalsuan 

daging anjing pada produk makanan seperti bakpao, sosis, abon dan bakso, 

karena pemalsuan daging anjing cukup menguntungkan sejak perdagangan 

anjing liar dibeberapa negara dilakukan dengan harga yang murah (Rahman 

et al., 2014). Bakso merupakan salah satu makanan favorit orang Indonesia 

(Rohman dkk., 2014). Bahan utama pembuatan bakso yaitu daging, daging 

merupakan komponen utama pembuatan bakso yang tersusun dari lemak, 

jaringan adiposa tulang, tulang rawan, tulang ikat dan tendon.  

Salah satu cara untuk mengetahui keberadaan daging anjing dalam 

bakso adalah dengan mengidentifikasi kandungan lemaknya. Spektroskopi 

FTIR menjadi salah satu pilihan yang efektif untuk mengidentifikasi 
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kandungan lemak hewani dalam makan dengan melihat pola spektrumnya. 

Keuntungan menggunakan Spektroskopi FTIR adalah analisisnya cepat, non-

destruktif, sensitif dan memerlukan preparasi yang sederhana, serta 

penggunaan reagen kimia dan pelarut dalam jumlah sedikit. Metode 

Spektroskopi FTIR telah banyak digunakan dalam analisis kuantitatif lemak 

dan minyak (Che Man & Margani, 2011). 

Kalibrasi multivariat merupakan salah satu bentuk analisis 

Kemometrik yang dapat digunakan untuk menentukan campuran dari 

beberapa senyawa (Diaz, 1997). Tekinik kalibrasi multivariat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) dan Principal 

Componenet Analysis (PCA). 

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis kandungan lemak anjing 

dalam bakso yang beredar di Pasar Wage Purwokerto menggunakan FTIR 

yang dikombinasi dengan PCA dan PLS untuk mengidentifikasi kandungan 

lemak anjing secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat membantu umat 

muslim untuk mengetahui makanan halal dan haram.  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pola spektrum inframerah lemak anjing menggunakan FTIR? 

2. Bagaimana hasil pembentukan model analisis kuantitatif lemak anjing 

dalam campuran bakso sapi dengan menggunakan PLS dan model 

analisis kualitatif menggunakan PCA ? 

3. Apakah bakso yang beredar di Pasar Wage Purwokerto mengandung 

lemak anjing ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengidentifikasi karakteristik pola spektrum lemak anjing dengan  FTIR. 

2. Mengidentifikasi model PLS yang efektif untuk mendeteksi adanya 

lemak anjing dalam campuran bakso sapi dan menentukan hasil 

pembentukan model klasifikasi lemak anjing dengan menggunakan PCA. 

3. Mengetahui ada tidaknya kandungan lemak anjing pada bakso yang 

beredar di Pasar Wage Purwokerto.  
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, seperti 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ataupun Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) untuk membantu menganalsis kandungan lemak anjing 

dalam bakso daging sapi dan membantu kehalalan suatu produk makanan 

terutama produk olahan daging. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan 

oleh peneliti lain sebagai dasar acuan untuk analisis hal yang sama di masa 

yang akan datang. 
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