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ABSTRACT
The objective of this research determine the effect of Monascus purpureus extract addition to
beef corned’s pH, WHC, moisture content, and number microbial. This experiment was Designed by
Completely Randomized Design (CRD) with 4 treatments and 4 replications and continue by Honest
Significantly Difference Test to know the different between treatment. The treatments were addition of
Monascus purpureus extract 0% (A0), 5% (A1), 10% (A2), and 15% (A3) of the meat weight. The
variables observed were pH, WHC, moisture content, and number microbial at 0 days storage. The
results showed that the addition of Monascus purpureus extract on beef corned were significantly
(P<0.01) on pH, WHC, moisture content, and number microbial, as for the best using Monascus
purpureus in corned beef was 15%. Suggest to this research was Monascus purpureus extract 15% in
corned beef to get the best quality.
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yang dapat digunakan sebagai subsitusi dari
senyawa NaNO3 secara aman tanpa ada efek
samping saat mengkonsumsi produk olahan
kornet daging sapi.
Prinyawiwatkul (2006) menyatakan
bahwa angkak dapat menstabilkan pH, yaitu
pada pH 6-6,5, dengan penambahan angkak
dapat membantu mengendalikan pertumbuhan
mikroganisme baik pada permukaan dan didalam
jaringan dimana bakteri pencemar anaerobik
hanya tumbuh secara perlahan pada pH dibawah
5,6. Sedangkan Elizabeth and Lonergan, (2005)
menyatakan bahwa bila pH lebih tinggi
dibandingkan pH isoelektrik maka akan
menyebabkan muatan-muatan positif pada
protein akan keluar. Muatan positif daging yang
keluar menyebabkan terjadinya kelebihan
muatan negatif dimana kelebihan tersebut
menyebabkan penolakan dari miofilament yang
menyebabkan terjadinya ruang kosong yang
lebih bagi molekul air dan ruang kosong tersebut
menyebabkan daya ikat air akan meningkat.
Pelepasan kondisi pH yang asam dan bermutan
positif menyebabkan terjadinya ikatan antara

PENDAHULUAN
Menurut Griffin (2009), kornet beef
adalah makanan yang dibuat dari daging sapi
tanpa tulang (deboned) atau hasil potongan
daging yang telah dicincang dan dengan
menambahkan
bahan
pengawet
untuk
mempertahankan warna daging agar tampak
segar, yang sudah mengalami proses pengaraman
(curing) sebelum dikalengkan.
Kornet yang ada dipasaran sekarang ini
masih menggunakan pengawet sintetik berupa
Natrium nitrat (NaNO3) yang digunakan sebagai
pegawet pada pembuatan kornet dengan tujuan
untuk memperbaiki warna merah daging,
memperlambat proses ketengikan, sebagai agen
yang mampu menciptakan cita rasa, serta agen
penghambat
bakteri
yang
merupakan
mikroorganisme
patogenik
yang
dapat
mengkontaminasi daging olahan akan tetapi
dapat menimbulkan dampak negatif bagi
kesehatan, karena senyawa NaNO3 bersifat
karsinogenik, yaitu dapat memicu timbulnya sel
kanker. Angkak merupakan bahan pewarna alami
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protein daging dengan molekul H, semakin
tinggi kadar angkak yang ditambahkan akan
meningkatkan WHC pada daging (Rendle and
Keeley, 2010). Ma, et al., (2000), menambahkan
bahwa reaksi angkak mengakibatkan protein
daging bermutan positif dan mengikat mutan H+,
akibatnya tidak ada H+ yang bersifat bebas atau
berikatan dengan O yang menghasilkan molekul
air bebas. Sifat asam dalam daging adalah bentuk
preservasi daging terhadap mikroorganisme.
Sebagian besar mikroorganisme tidak tahan
dalam situasi asam, karena asam akan
mendehidrasi sel mikroorganisme, sehingga
cairan dalam sel mikroorganisme akan keluar
dari sel dan sel mikroorganisme mati.
Angkak atau ragi beras merah adalah
beras
yang
difermentasi,
sehingga
penampakannya berwarna merah. Angkak telah
digunakan secara luas di Asia sebagai pewarna
makanan alami pada ikan, keju Cina, anggur
merah, dan sosis (Ronald, et al., 2007). Warna
merah angkak sangat potensial sebagai pengganti
warna merah sintetis, yang saat ini
penggunaannya sangat luas pada berbagai
produk makanan. Beberapa contoh produk
makanan yang telah menggunakan pewarna
merah angkak adalah anggur, keju, sayuran,
pasta ikan, kecap ikan, minuman beralkohol,
aneka kue, serta produk olahan daging. Sebagai
pewarna alami, angkak memiliki sifat yang
cukup stabil, dapat bercampur dengan pigmen
warna lain, serta tidak beracun (Syakir, 2010).
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian
tingkat penggunaan ekstrak angkak (Monascus
Purpureus) sebagai curing alternatif dengan
metode curing basah terhadap kualitas kornet
daging sapi.

di peroleh dari pasar tradisional, NaNO3 yang di
beli di apotik, plate count agar, pepton, alkhohol
70%, spertus, buffer pH 4, buffer pH 7dan
aquades dan bumbu bumbu yang digunakan
untuk membuat kornet adalah 2 % garam (NaCl),
1% gula, 1,75% skim, 10% minyak nabati, 1%
tepung tapioka, 0,5% karagenan, 0%, 5%, 10%,
dan 15% ekstrak angkak dari jumlah daging.
Alat-alat:

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah percobaan menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4
ulangan.
Perlakuan dalam penelitian ini adalah :
A0= penggunaan ekstrak angkak 0%
bobot daging
A1= penggunaan ekstrak angkak 5%
bobot daging
A2= penggunaan ekstrak angkak 10%
bobot daging
A3= penggunaan ekstrak angkak 15%
bobot daging

dari
dari
dari
dari

Prosedur Penelitian
 Pembuatan kornet daging sapi menurut Sahoo
(2005) yang telah dimodifikasi dengan tingkat
penambahan ekstrak angkak yang berbeda.
Daging sapi dipotong dadu setelah itu digiling
dengan blender daging, daging dicuring yaitu
dengan penambahan gula, garam, natrium nitrat
(NaNO3) dan ekstrak angkak, lama curing 1 jam
pada suhu kamar, ditambahkan tepung tapioka,
susu skim, minyak nabati dan karagenan.
Formula daging kornet terdapat pada Tabel 1,
diaduk hingga merata dan dimasukkan dalam
wadah mangkok kaca, kemudian dikukus selama
20 menit pada suhu 600C dan didinginkan selama
10menit pada suhu kamar, dianalisi pH, WHC,
kadar air dan jumlah mikroorganisme.

MATERI DAN METODE
Materi Penelitian
Materi penelitian adalah kornet daging
sapi dengan penambahan % ekstrak angkak.
Bahan:
Materi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kornet yang dibuat dari daging sapi
dengan umur, jenis, dan bobot hidup ternak yang
berbeda, tetapi seragam pada letak sampel, yang
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Tabel 1. Komposisi kornet daging sapi dan presentase ekstrak angkak untuk setiap perlakuan dalam
100 g adonan kornet daging sapi.
Bahan
Tepung tapioca
Susu skim bubuk
Garam
Karagenan
Gula
NaNO3
Minyak nabati
Ekstrak angkak
Daging sapi

Komposisi
A0 (g)
1
1,75
2
0,5
1
0,001
10
0
100

A1 (g)
1
1,75
2
0,5
1
0,001
10
5
100

A2 (g)
1
1,75
2
0,5
1
0,001
10
10
100

A3 (g)
1
1,75
2
0,5
1
0,001
10
15
100

(Sumber: Astawan, 2006)
Cara pembutan ekstrak angkak:
Angkak diblender hingga halus, Bubuk
angkak
di
Campur
dengan
aquades
menggunakan perbandingan 1:4, larutan bubuk
angkak dipanaskan dan diaduk hingga rata
selama kurang lebih 1 jam dengan suhu 1000C,
dipisahkan antara endapan angkak dengan
ekstrak angkak dengan corong yang dilapisi kain,
filtrat endapan dipanaskan kurang lebih 30 menit
tanpa dilakukan pengadukan dengan suhu 600800C, larutan disaring kembali dengan
menggunakan kertas Whatman no 42, Ekstrak
angkak siap untuk digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai pH Kornet Daging Sapi
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa penambahan ekstrak angkak (Monascus
purpureus) 5% berpengaruh sangat nyata
(P<0,01) terhadap pH kornet daging sapi.
Tabel 2 Rata-rata pH kornet daging sapi

Penambahan ekstak
angkak (%)
0%
5%
10%
15%

Variabel Pengamatan

Rata-rata pH
6,5b±0,05
6,2ab±0,09
6,2ab±0,09
6,0a±0,00

Penambahan
ekstrak
angkak
menyebabkan faktor keasaman pada daging
bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak
angkak yang digunakan maka pH kornet daging
sapi akan semakin turun. Menurut penelitian
Jiang and Palik (2007) pH kornet daging sapi
semakin turun disebabkan oleh ekstrak angkak
memiliki nilai pH sebesar 5,5 sehingga
menyebabkan pH daging pada kondisi sedikit
asam pH dibawah normal (7,0). Kasim, (2006)
menjelaskan bahwa kadar H+ dalam daging
mempengaruhi tingkat keasaman daging yang
semakin menurun, hal tersebut dipengaruhi oleh
gugus ikatan OH- pada ekstrak angkak yang akan
mengikat gugus H+ pada daging sapi sehingga
dapat menstabilkan nilai pH daging sapi pada
penambahan ekstrak angkak 5% dan 10%,
penambahan ekstrak angkak 15% akan membuat
keasaman kornet daging sapi meningkat yang
diperlihatkan pada pH daging yang cenderung
menurun.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini
adalah:
1. pH daging dengan metode elektrometik
(Lukman, 2010)
2. Daya Ikat Air (Water Holding Capacity)
dengan metode (Soeparno, 2005)
3. Pengukuran kadar air dengan metode
(Griffin, 2009)
4. Jumlah mikroba dengan uji Total Plate
Count (Jumlah Migroorganisme) dengan
metode (Astawan, 2006)

Analisis Data
Data yang diperoleh diatabulasi dengan
program excel kemudian dilakukan analisis
statistik dengan menggunakan analisis ragam,
bila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan
uji Beda Nyata Jujur (BNJ) (Gespersz, 2005)
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Nilai WHC (%) Kornet Daging Sapi
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa penambahan ekstrak angkak 5%
berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap
WHC kornet daging sapi. Tabel 3 menunjukkan
bahwa nilai rata-rata WHC yang diperoleh dari
hasil penelitian berkisar antara 56,0 sampai
dengan 61,9%. Nilai WHC kornet daging sapi
disajikan pada Tabel 3

pH isoelektrik (5,0-5,1) pada protein
daging tidak bermuatan atau muatan netral (net
charge), saat pH tinggi (lebih besar dari pH titik
isoelektrik), muatan-muatan positif pada protein
daging akan keluar dan muatan negatif lebih
banyak maka akan terjadi penolakan dari
miofilament sehingga memberi ruang lebih
banyak terhadap molekul air, sedangkan saat pH
rendah (lebih kecil dari pH isoelektrik), muatan
negatif yang keluar sehingga terjadi kelebihan
muatan positif dimana kelebihan ini juga
terjadinya penolakan dari miofilament yang
menyebabkan terjadinya ruang kosong yang
lebih bagi molekul air, disimpulkan bahwa
daging yang memiliki pH tinggi atau rendah dari
titik isoelektrik, maka WHC akan meningkat.
Rendle and Keeley, (2010).menyatakan
bahwa bila pH lebih tinggi dibandingkan pH
isoelektrik maka akan menyebabkan muatanmuatan positif pada protein daging akan keluar.
Muatan positif protein daging yang keluar
menyebabkan terjadinya kelebihan muatan
negatif dimana kelebihan tersebut menyebabkan
penolakan dari miofilament yang menyebabkan
terjadinya ruang kosong tersebut menyebabkan
daya ikat air akan meningkat.

Tabel 3 Rata-rata WHC kornet daging sapi.

Penambahan ekstak
angkak (%)
0%
5%
10%
15%

Rata-rata
WHC
55,0a±0,62
57,2a±0,72
59,5ab±1,66
61,9b±2,70

Menurut penelitian Linn, (2008) WHC
kornet daging sapi semakin turun disebabkan
oleh Penambahan jumlah ekstrak angkak
(Monascus purpureus) berpengaruh terhadap
muatan positif yang keluar juga semakin banyak
dan muatan negatif semakin tinggi. Kelebihan
mutan negatif akan memperbesar penolakan dari
miofilament dan ruang kosong yang lebih bagi
molekul air juga semakin besar sehingga
menyebabkan meningkatnya WHC kornet daging
sapi.

Nilai Kadar Air (%) Kornet Daging Sapi
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa penambahan ekstrak angkak 5%
berpengaruh sangat nyata (P <0,01) terhadap
kadar air kornet daging sapi. Nilai kadar air
kornet daging sapi disajikan pada Tabel 4

dengan penambahan ekstrak angkak 5% menjadi
61,7%, penambahan 10% ekstrak angkak kadar
air sebesar 58,1%, dan dengan penambahan 15%
ekstrak angkak menjadi 53,8%. Penurunan kadar
air kornet daging sapi disebabkan oleh
meningkatnya konsentrasi ekstrak angkak yang
digunakan. Ekstrak angkak dapat mengalami
oksidasi ketika dipanaskan yang akan
menyebabkan penurunan air dalam daging
hilang, sehingga kadar air turun (Fardiaz dan
Zakaria, 2006). Zanardi, et al., (2002),
penambahan konsentrasi ekstrak angkak
(Monascus purpureus) mengakibatkan protein
daging bermuatan positif dan mengikat muatan
H+, akibatnya tidak ada H+ yang bersifat bebas
atau yang berikatan dengan O yang
menghasilkan
molekul
air
bebas.

Tabel 4. Rata-rata Kadar air kornet daging sapi

Penambahan
Rata-rata
ekstak angkak Kadar Air
(%)
0%
62,5c±0,51
5%
61,7bc±0,4
10%
58,1b±0,89
15%
53,8ab±0,79
Kadar air kornet daging sapi tanpa
penambahan ekstrak angkak adalah 62,5%
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Nilai Total Mikroorganisme Pada Kornet Daging Sapi.
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa penambahan ekstrak angkak 5%
berpengaruh sangat nyata (P <0,01) terhadap
jumlah mikroorganisme kornet daging sapi. Nilai
jumlah mikroorganisme lama penyimpanan 0
hari kornet daging sapi disajikan pada Tabel 5

tinggi kadar asam yang digunakan pada daging
maka akan menurunkan jumlah jumlah
mikroorganisme. Sifat asam dalam daging adalah
bentuk preservasi daging terhadap mikroba
(Kyu-Lee, 2001). Elizabeth and Lonergan (2005)
menyatakan bahwa Sebagian besar mikroba tidak
tahan dalam situasi asam, karena asam akan
mendehidrasi sel mikroba, sehingga cairan dalam
sel mikroba akan keluar dari sel dan sel mikroba
pun mati, semakin tinggi kadar ekstrak angkak
yang ditambahkan maka jumlah jumlah
mikroorganisme kornet daging. pH kornet daging
sapi yang cenderung rendah dibandingkan
dengan pH normal akan mampu menghambat
dan
mencegah
pertumbuhan
dari
migroorganisme. Menurut Stocking (2003),
migroorganisme tidak dapt tumbuh pada pH
yang tidak mendukung siklus hidupnya, semakin
rendah pH yang tercipta akibat semakin
tingginya konsentrasi ekstrak angkak akan
menurunkan pertumbuhan mikroorganisme.
Zanardi, et al., (2002), menambahkan tingginya
kadar H dalam daging mempengaruhi tingkat
keasaman daging yang semakin menurun, hal
tersebut dipengaruhi oleh kandungan asam nitrat
akibat dekomposisi oleh komponen daging akan
terakumulasi.

Tabel 5. Rata-rata jumlah mikroorganisme lama
Penyimpanan 0 Hari
Kornet Daging Sapi.
Penambahan
Rata-Rata Jumlah
ekstak angkak Migroorganisme 0
(%)
Hari

0%
5%
10%
15%

5,2a±0,12
4,5a±0,26
4,6ab±0,18
4,4b±0,28

jumlah mikroorganisme kornet daging
sapi tanpa penambahan ekstrak angkak adalah
5,2 dengan penambahan ekstrak angkak 5%
menjadi 4,5, penambahan 10% ekstrak angkak
jumlah mikroorganisme sebesar 4,6, dan dengan
penambahan 15% ekstrak angkak menjadi 4,4.
Penambahan konsentrasi ekstrak angkak
(Monascus purpureus) berpengaruh terhadap
jumlah mikroorganisme kornet daging sapi akan
semakin menurun dan menurunkan pH kornet
daging sapi. Tingkat keasaman pada daging juga
mempengaruhi jumlah mikroorganisme, semakin

Penentuan Perlakuan Terbaik
Perlakuan terbaik dari penelitian ini didapat dengan membandingkan nilai produksi yang
berbeda, yaitu penambahan ekstrak angkak yang dilakukan dengan menggunakan indeks efektifitas
(de Garmo et al., 2000). Prosedur pengukuran dan hasil perhitungan disajikan pada Tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Perlakuan terbaik
Perlakuan
A0
A1
A2
A3

pH

WHC

5,12*
5,4
5,54
5,78**
Terbaik
Terjelek

46,38
46,18*
47,4
48,48**

Kadar Air

Jumlah Mikroorganisme lama
penyimpanan 0 Hari

47,16
47,88
47,6*
48,16**

4,03*
4,18
4,29
4,4**
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Tabel 6. Nilai perlakuan terbaik
Variabel
pH
WHC
Kadar Air
jumlah
mikroorganisme

B Variabel
0,75
1
0,93

B Normal
0,19
0,25
0,24

1,18
3,87

0,306

A0
Ne
0
0,08
2,57

A1
Nhl
0
0,02
0,62

Ne
1
0,08
1,63

Nhl
0,19
0,02
0,39

A2
A3
Ne Nhl Ne
Nhl
1,5 0,29 2,35 0,45
0,53 0,13
1
0,25
1
0,24
1
0,24

0,68 0,208 0,68 0,20 0,5 0,15
1
0,306
BT
0,85
0,82*
0,82
1,26**
2. Penambahan
ekstrak
angkak
15%
Penentuan perlakuan terbaik dilakukan
merupakan perlakuan terbaik ditinjau dari
sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan
nilai pH 5,78; WHC 48,48; kadar air 48,16,
keputusan dari Pengaruh perlakuan yang
dan
jumlah
mikroorganisme
lama
diberikan dan sebagai variable yang digunakan
penyimpanan 0 hari 4,4 log cfu/g kornet
(Susrini, 2005).
daging sapi.
Penentuan perlakuan terbaik ditentukan
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan
oleh nilai produk tertinggi berdasarkan parameter
menggunakan ekstrak angkak dengan konsentrasi
kualitas kornet daging sapi (pH, WHC, Kadar
15% untuk mendapatkan kualitas kornet daging
air, dan jumlah mikroorganisme lama
sapi yang terbaik, dan perlu dilakukan uji lebih
penyimpanan 0 hari) yang didapat dari penilaian
lanjut untuk mengetahui kualitas organoleptik
responden
melalui
quesioner,
hal
ini
meliputi warna, rasa, tekstur, dan aroma.
menunjukkan bahwa yang dianggap paling
penting dalam penentuan kualitas kornet daging
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