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Abstrak 

Industri daging olahan merupakan salah satu industri pangan yang memiliki potensi besar untuk terus 
berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan justifikasi dalam melakukan penyusunan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) beberapa produk olahan daging seperti bakso daging, sosis daging, kornet daging, 
burger daging, rolade daging, daging luncheon, dan daging asap. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah suatu telaah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka  serta mengkaji hasil analisis produk 
olahan daging di Balai Besar Industri Agro (BBIA) terutama kadar protein dan lemak pada produk, 
membandingkan dengan standar internasional yang berlaku untuk produk yang sejenis, serta mengacu pada 
peraturan-peraturan yang berlaku. Kadar protein yang terkait dengan persyaratan kandungan daging pada 
produk daging olahan tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan standar internasional. Hal ini 
disebabkan dengan faktor ketersediaan bahan baku daging yang berhubungan dengan harga jual produk daging, 
dan daya beli masyarakat. Karena pada prinsipnya SNI dibuat selain untuk melindungi konsumen juga untuk 
melindungi produsen.  

Kata kunci: pengolahan daging, harmonisasi, protein, SNI  

 

Abstract 

The processed meat industry is one of the food industries that has great potential to continue to grow. This 
research aims to explain the justification in formulating the Indonesian National Standard (SNI) for several 
processed meat products such as meatballs, meat sausages, corned beef, meat burgers, meat rollers, luncheon 
meats, and smoke meat. The research method used in this study is a qualitative study with a literature study 
approach and examines the results of analysis of processed meat products at the Center for Agro Based Industry 
(CABI), especially protein and fat content in products, comparing with international standards that apply to similar 
products, and refers to the applicable regulations. Protein levels associated with the requirements of meat 
content in processed meat products tend to be lower than international standards. This is due to the factor of 
availability of meat raw materials related to the selling price of meat products, and the purchasing power of the 
people. Because in principle SNI is made in addition to protecting consumers also to protect producers. 

Kata kunci: meat processing, harmonization, protein, SNI 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Industri daging olahan merupakan salah satu 
industri pangan yang memiliki potensi besar 
untuk terus berkembang. Beberapa faktor 
yang mempengaruhi perkembangan ini adalah 
jumlah penduduk yang besar dan terus 
bertambah, kenaikan upah, meningkatnya 
populasi masyarakat middle class income, 
pertumbuhan jumlah gerai ritel modern, serta 
pola hidup masyarakat urban yang memiliki 
aktivitas padat dan sedikit waktu di luar 
aktivitas pekerjaannya sehingga cenderung 
untuk memilih sesuatu yang mudah dan cepat 
dilakukan, termasuk dalam hal pemilihan 
produk makanan (Roesfitawati, 2015). NAMPA 

(National Meat Processor – Indonesia) atau 
Asosiasi Industri Pengolahan Daging 
memperkirakan bahwa pertumbuhan industri 
pengolahan daging meningkat sebesar 7 
(tujuh) persen per tahun dengan 
memanfaatkan kapasitas dalam negeri. 
Peningkatan pertumbuhan tersebut juga 
mempengaruhi nilai ekspor produk olahan 
daging Indonesia, dilaporkan bahwa hingga 
Mei 2015 kinerja ekspor produk daging olahan 
Indonesia mencapai nilai USD 4 
(Roesfinawati, 2015).  

Peningkatan pertumbuhan industri 
daging dan peningkatan nilai ekspor tidak 
hanya terjadi di Indonesia namun juga di 
negara luar seperti Malaysia, Filipina,  dan 
Thailand. Menggeliatnya industri daging dari 
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negara tetangga menyebabkan Indonesia 
menjadi pasar yang besar bagi industri daging 
tersebut. Industri dalam negeri harus bersaing 
dengan negara tetangga dalam hal mutu dan 
harga jual produk daging olahan tersebut. 
Karena itu peran standar sangat diperlukan 
termasuk pada produk-produk olahan daging 
untuk melindungi kepentingan negara dalam 
menghadapi era globalisasi sebagaimana 
tercantum pada UU Nomor 20 tahun 2014 
tentang Standardisasi dan Penilaian 
Kesesuaian.  

Dalam penyusunan dan revisi standar 
produk olahan daging di Indonesia perlu 
dilakukan harmonisasi dengan standar yang 
berlaku di negara lain, untuk pemenuhan 
ketentuan World Trade Organization (WTO) 
dalam harmonisasi standar nasional dengan 
standar internasional yang terdapat pada 
Annex 3 Agreement on TBT-WTO Code of 
Good Practice for the Preparation, Adoption, 
and Application of Standard.  

Beberapa standar daging olahan yang 
telah ada diantaranya adalah SNI kornet 
daging (SNI 3775:2015), SNI sosis daging 
(SNI 3820:2015), SNI bakso daging (SNI 
3818:2014), SNI burger daging (SNI 8503: 
2018), dan SNI rolade daging (SNI 8504: 
2018). Penyesuaian SNI daging olahan 
tersebut dengan standar yang berlaku di 
negara lain perlu disesuaikan dengan 
beberapa kondisi yang berlaku di masyarakat 
Indonesia,seperti kandungan protein dan 
lemak pada bahan baku daging di Indonesia, 
juga ketersediaan daging dibandingkan 
kapasitas produksi. Untuk itu pada penelitian 
ini dijabarkan justifikasi atas penentuan 
persyaratan mutu kadar protein dalam 
beberapa SNI daging olahan. Kadar protein 
dan lemak disorot pada penyusunan SNI 
produk daging olahan ini dikarenakan terkait 
dengan kandungan daging yang digunakan 
pada produk olahan daging tersebut. Selain itu 
pada tulisan ini akan sedikit dibahas peluang 
penerapan revolusi industri 4.0 pada industri 
pengolahan daging serta kaitannya dengan 
SNI Produk Daging Olahan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 
a. Industri Daging Olahan 

Asosiasi Industri Pengolahan Daging 
Indonesia atau dikenal sebagai NAMPA 
(National Meat Processor Association 
Indonesia) memperkirakan prospek 
industri pengolahan daging cukup baik. 
Dengan hanya mengandalkan pada 
potensi pasar dalam negeri saja 
diperkirakan pertumbuhan di atas tujuh 

persen per tahun sangat mungkin untuk 
tercapai, jika semua hambatan yang ada 
dipangkas dan semua yang mendorong 
pertumbuhan diadakan.  
Adapun beberapa hambatan yang 
terdapat pada industri pengolahan daging 
Indonesia adalah:  
- Rendahnya daya beli 

Ahmadi et al (2010) menyatakan 
bahwa peningkatan pendapatan 
meningkatkan kecenderungan 
konsumsi produk olahan daging. 
Namun masih rendahnya daya beli 
bagi sebagian besar masih menjadi 
hambatan bagi perkembangan industri 
daging di Indonesia. Sebagaimana 
halnya penelitian yang dilakukan 
Kusuma et al. (2017) yang melihat 
preferensi konsumen dalam pemilihan 
produk bakso dalam populasi sampel 
yang diambil di Pasar Wonokromo, 
Surabaya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa atribut yang 
paling diperhatikan oleh konsumen 
adalah harga, sedangkan atribut yang 
paling tidak diperhatikan adalah 
komposisi produk. 

- Mahalnya bahan baku 
Bahan baku yang digunakan untuk 
industri pengolahan daging cenderung 
mahal. Pasokan sapi lokal untuk 
memenuhi kebutuhan industri masih 
kurang memadai. Direktorat Jenderal 
Agro Kementerian Perindustrian 
menyatakan bahwa sampai hari ini 
permasalahan dari industri daging 
adalah bahan baku yang berimbas 
pada utilisasi produksi industri olahan 
daging dalam negeri rendah hanya 
sekitar 50%. Sehingga bahan baku 
harus disiapkan dalam negeri untuk 
kebutuhan industri dan jika kurang 
harus impor dari luar negeri. 
Beberapa industri olahan daging di 
Indonesia juga menggunakan bahan 
MDM (mechanically deboned meat) 
untuk produksi sosis, nugget, burger 
daging, rollade daging, danluncheon. 
Sebelumnya industri telah 
bekerjasama dengan konsorsium 
pemasok MDM dalam negeri. Dengan 
meningkatnya kebutuhan MDM dalam 
negeri terkadang pemasok tidak 
mampu memenuhinya. Akibatnya 
produksinya terhambat dan harga 
MDM terus meningkat.  

Permasalahan lain yang 
dihadapi industri daging olahan 
adalah impor bahan baku daging sapi 
yang terbatas pada Negara Australia 
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dan New Zealand. Pembatasan ini 
terkait dengan perlindungan terhadap 
konsumen Indonesia terhadap 
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 
sapi. Sementara itu Negara tetangga 
seperti Malaysia dan Filipina 
memperbolehkan industrinya untuk 
menggunakan daging yang berasal 
dari India dimana harganya 50 persen 
lebih murah. Hal ini berdampak pada 
ketidak mampuannya produk daging 
olahan dalam negeri untuk bersaing 
dengan produk sejenis dari luar yang 
bahan bakunya lebih murah. 
Permasalahan lain yang 
mempengaruhi harga bahan baku 
daging adalah minimnya rantai dingin 
yang tersedia dalam bentuk freezer di 
Rumah Potong Hewan (RPH) maupun 
mobile freezer untuk transportasi 
daging beku ke industri pengolahan 
daging. RPH mengharuskan 
pembelian daging sapi harian 
sehingga hal tersebut cukup 
memberatkan bagi industri (Dirjen 
Industri Agro, Kemenperin, 2016). 

- Ancaman barang impor 
- Ancaman kenaikan harga energi: 

LPG, listrik, solar, bensin 
- Upah buruh 
 

b. Nilai Ekspor Impor Daging Olahan 
NAMPA menyatakan bahwa pertumbuhan 
industri pengolahan daging dapat lebih 
cepat lagi bila dilakukan ekspor dengan 
persyaratan yang ditentukan oleh Negara 
maju yang sangat ketat, sehingga 
diperlukan bantuan teknis/ keahlian untuk 
mengarah ke peningkatan kemampuan 
ekspor.  

Beberapa tahun terakhir ini kinerja 
ekspor Indonesia untuk produk daging 
olahan, khususnya daging sapi dan hewan 
ternak lain yang masih keluarga sapi 
tergolong kecil. Tahun 2010, nilai ekspor 
nasional untuk komoditi ini hanya USD 2 
ribu. Kemudian tahun 2014 nilai tersebut 
meningkat sedikit menjadi USD 4 ribu. 
Dengan capaian ini Indonesia masih 
berada di peringkat ke-130 sebagai 
pemasok daging olahan di dunia. Namun 
demikian di tahun 2011 sempat menjadi 
lonjakan besar di mana ekspor daging 
olahan dari Indonesia naik drastis hingga 
mencapai USD 101 ribu (Roesfitawati, 
2015).  

Hingga Mei 2015, kinerja ekspor 
Indonesia untuk produk daging olahan 
senilai USD 4 ribu. Negara-negara yang 
menjadi tujuan ekspor untuk komoditi 

daging olahan ini adalah Timor Timur, 
Kepulauan Solomon, Singapura, China, 
Taiwan, dan Hongkong. Capaian selama 
lima bulan pertama tahun 2015 telah 
menyamai hasil ekspor selama tahun 
2014. Dengan demikian diharapkan 
kinerja ekspor daging olahan tahun 2015 
dapat melampaui capaian tahun 2014. 
Daging olahan dari Indonesia yang cukup 
mendapat respon positif dari pasar 
internasional adalah daging olahan sapi 
baik yang telah diolah (prepared) atau 
disebut juga ready to eat (RTE) maupun 
yang diawetkan (preserved) atau yang 
disebut juga ready to cook (RTC), serta 
yang diasamkan, dikeringkan, atau 
diasap.Namun demikian perkembangan 
industri daging olahan tidak hanya terjadi 
di Indonesia. Perkembangan yang sama 
juga terjadi di sejumlah Negara lain. Hal ini 
dapat dilihat dari data sejumlah Negara 
yang menjadi eksportir daging olahan 
terbesar di dunia yaitu Australia, Amerika 
Serikat, Brazil, India, Belanda, Irlandia, 
Selandia Barum Jerman, Kanada, dan 
Uruguay. Total nilai ekspor dunia untuk 
komoditi daging olahan adalah USD 54,02 
miliar. Sementara itu Negara-negara yang 
paling membutuhkan daging olahan impor 
adalah Amerika Serikat, Jepang, 
Hongkong, Federasi Rusia, Italia, 
Vietnam, Jerman, Prancis, Inggris, dan 
Belanda. Total nilai impor dunia untuk 
komoditi daging olahan adalah USD 54,28 
miliar. Dengan melihat data ini dapat 
dikatakan bahwa potensi pasar ekspor di 
dunia untuk komoditi daging olahan 
sangat besar. Sehingga merupakan 
peluang besar bagi para pelaku usaha di 
Indonesia untuk turut bersaing dan 
menguasai pasar tersebut (Roesfitawati, 
2015). 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah suatu telaah kualitatif 
dengan pendekatan studi pustakaserta 
mengkaji hasil analisis produk olahan daging 
di Balai Besar Industri Agro (BBIA), 
membandingkan dengan standar internasional 
yang berlaku untuk produk yang sejenis, serta 
mengacu pada peraturan-peraturan yang 
berlaku dalam rangka penyusunan SNI produk 
olahan daging diantaranya SNI sosis daging, 
SNI kornet daging, SNI bakso sapi, SNI burger 
daging, SNI rolade daging, SNI daging asap, 
dan SNI luncheon daging. Hasil telaah 
pustaka dan hasil analisis pengujian produk 
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olahan daging tersebut selanjutnya dianalisis 
secara deskriptif dan hasilnya 
diinterpretasikan sesuai dengan tujuan studi. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hal yang paling krusial dalam penyusunan SNI 
produk daging olahan ini adalah kadar protein 
dan lemak yang terkandung pada produk 
daging olahan yang beredar di Indonesia, 
karena terkait dengan kandungan daging pada 
produk tersebut. Maka dari itu pada penelitian 
ini akan difokuskan pada hasil analisis produk 
daging olahan berupa kadar protein dan kadar 
lemaknya. 

Berikut ini beberapa hasil uji kadar 
protein dan kadar lemak dari beberapa produk 
olahan daging hasil analisis BBIA dari tahun 
2015 – 2018. Gambar 1 untuk hasil analisis 
produk bakso daging,  

 

 

Gambar 1. Kadar Protein dan Kadar Lemak 
Produk Bakso Daging 

 
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat 

bahwa bakso daging memiliki kandungan 
protein yang bervariasi. Dari 31 sampel bakso 
daging yang dianalisis, hanya 3 sampel yang 
memiliki kadar protein yang lebih dari 15%. 
Standar luar negeri untuk produk bakso 
daging tidak tersedia namun berdasarkan 
publikasi dari Huda et al. (2009) yang 
melakukan pengujian proksimat terhadap 
produk bakso di Malaysia menunjukkan kadar 
protein berada pada kisaran terkecil 9,93% 
sampai dengan maksimum 15,6%. 
Berdasarkan hasil uji tersebut maka 
dikelompokkan produk bakso daging dalam 
klasifikasi produk bakso seperti menjadi bakso 
daging dan bakso daging kombinasi yang 
terdapat juga pada Kategori pangan BPOM. 
Bakso daging memiliki kandungan daging 
minimal 45% dengan kandungan protein tidak 

kurang dari 11%; bakso daging kombinasi 
memiliki kandungan daging minimal 20% 
dengan kandungan protein tidak kurang dari 
8% dengan kandungan lemak maksimal 10% 
untuk kedua klasifikasi bakso daging. 
Berdasarkan ketentuan klasifikasi pada produk 
olahan daging tersebut pengelompokan 
produk olahan bakso daging yang diuji di BBIA 
berdasarkan pemenuhan atas persyaratan 
kadar protein dan kadar lemak dapat dilihat 
pada Gambar  2 berikut.  

 

 
 

Gambar 2. Pengelompokan bakso daging 
berdasarkan hasil analisis protein dan lemak 

 
 

Berdasarkan hasil analisis protein dan 
lemak pada Gambar 8, sebanyak 31 sampel 
bakso daging 46,875% tidak memenuhi 
persyaratan mutu SNI bakso daging baik itu 
bakso daging maupun bakso daging 
kombinasi karena memiliki kadar protein di 
bawah 8%.  Produk bakso daging yang diuji di 
BBIA sebagian besar tidak memenuhi syarat 
karena porsi kadar protein yang rendah dan 
tergantikan dengan komposisi karbohidrat 
(data tidak ditampilkan). Hal ini menunjukkan 
bahwa industri masih belum memproduksi 
bakso daging dengan memenuhi persyaratan 
SNI dikarenakan SNI bakso daging yang 
masih bersifat sukarela.  

Gambar 3 berikut merupakan hasil 
analisis protein dan lemak produk sosis 
daging.  

 

 

Gambar 3. Kadar Protein dan Kadar Lemak 
Produk Sosis Daging 
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Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat 

bahwa dari 28 sampel sosis daging yang 
diujikan hanya 8 sampel yang memiliki kadar 
protein lebih dari 15%. Penyusunan SNI sosis 
mengikuti standar Codex Luncheon Meat 
(CAC 89 – 1981) bahwa kandungan daging 
pada daging luncheon minimal 80%. 
Sedangkan kandungan daging minimal 
diusulkan pada SNI sosis daging berada di 
bawah standar yang ditetapkan oleh codex, 
sebagaimana yang dapat dilihat pada Kategori 
Pangan BPOM. Sosis daging memiliki 
kandungan daging minimal 35% dengan 
kandungan protein tidak kurang dari 13%; 
sosis daging kombinasi memiliki kandungan 
daging minimal 20% dengan kandungan 
protein tidak kurang dari 8%, dengan 
kandungan lemak maksimal 20% untuk kedua 
klasifikasi sosis daging. Gambar 4 
menunjukkan pengelompokan dari hasil 
analisis protein dan lemak sosis daging di 
BBIA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Pengelompokan sosis daging 
berdasarkan hasil analisis protein dan lemak 

 
Dari 28 sampel sosis daging yang 

masuk ke BBIA sebanyak 51,85% sampel 
memenuhi persyaratan sosis daging (kadar 
protein di atas 13%) dan sebanyak 48,15% 
memenuhi persyaratan sosis daging 
kombinasi (kadar protein di atas 8%).  
Pembagian klasifikasi produk olahan daging 
berdasarkan pertimbangan dari harga dan 
ketersediaan bahan baku daging. Untuk 
produk olahan daging yang memiliki kadar 
protein lebih rendah diklasifikasikan sebagai 
sosis daging kombinasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kadar Protein dan Kadar Lemak 
Produk Kornet Daging 

 

Berdasarkan hasil analisis protein dan 
lemak dari beberapa produk kornet daging 
(kornet daging sapi dan ayam) pada Gambar 
5, sebesar 20% memenuhi persyaratan kornet 
daging (kadar protein di atas 17%), 40% 
memenuhi persyaratan kornet daging 
kombinasi (kadar protein di atas 10%), 
sebesar 33,33% memenuhi persyaratan 
kornet unggas kombinasi (kadar protein di 
atas 8%), dan sebesar 6,67% yang tidak 
memenuhi syarat (kadar protein berada di 
bawah syarat mutu kadar protein yang 
ditetapkan). Pengelompokan hasil uji kornet 
daging berdasarkan klasifikasi kornet dapat 
dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Pengelompokan kornet daging 
berdasarkan hasil analisis protein dan lemak 

 
Standar kadar protein minimum untuk 

kornet daging berdasarkan Codex (Codex 
Stan 88 – 1991) adalah tidak kurang dari 21%. 
Apabila akan melakukan harmonisasi SNI 
dengan standar codex tentunya dapat 
mematikan industri kornet dalam negeri 
dikarenakan permasalahan pada bahan baku 



Prosiding  PPIS 2019 – Semarang, 11 Oktober 2019: Hal 1-12 

 

 

6 

 

yang juga mempengaruhi harga jual produk. 
Industri dapat saja memenuhi standar yang 
berlaku global hanya saja terkendala dengan 
besaran harga yang harus ditetapkan 
terhadap konsumen sehingga diambil jalan 
tengah dengan memproduksi kornet daging 
dengan beberapa klasifikasi sehingga tidak 
terlalu jauh di bawah standar luar namun juga 
memiliki segmen tersendiri dalam kornet 
daging kombinasi. Standar kornet daging 
negara Afrika Timur mengadopsi penuh 
standar codex kornet daging (Codex Stan 88 – 
1991) yaitu kadar protein minimal 21%. 
Demikian pula standar kornet daging menurut 
ICRC, yang menetapkan syarat protein 
minimal 21% dan kadar lemak maksimal 15%. 
Berdasarkan kategori pangan BPOM, kornet 
daging dibagi menjadi beberapa klasifikasi. 
Kornet daging memiliki kandungan daging 
minimal 45% dengan kandungan protein tidak 
kurang dari 17%; kornet daging kombinasi 
memiliki kandungan daging minimal 25% 
dengan kandungan protein tidak kurang dari 
10%; kornet unggas memiliki kandungan 
daging minimal 35% dengan kandungan 
protein minimal 12%; kornet unggas kombinasi 
memiliki kandungan daging minimal 20%, 
kandungan protein minimal 8%, dengan 
kandungan lemak maksimal 12% untuk semua 
klasifikasi kornet daging. 

Gambar 7 merupakan hasil kadar 
protein dan lemak produk burger daging. 
Serupa dengan produk olahan daging 
sebelumnya, hasil analisis produk burger 
cukup bervariasi kisarannya. Hanya 5 dari 25 
sampel burger yang memiliki kadar protein 
lebih dari 15%. Variasi ini memungkinkan 
dikarekan bentuk burger yang berupa 
hancuran daging yang dapat dicampur dengan 
bahan-bahan lain (selain daging). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kadar Protein dan Kadar Lemak 
Produk Burger Daging 

 
Bervariasinya kadar protein produk 

burger daging menjadikan produk burger juga 

dibagi menjadi 2 klasifikasi. Burger daging 
memiliki kandungan daging minimal 45% 
dengan kadar protein minimal 13%; burger 
daging kombinasi memiliki kandungan daging 
minimal 25% dengan kadar protein minimal 
8%, dan kadar lemak maksimal 20% untuk 
kedua klasifikasi burger. 

 Pengelompokan hasil uji burger 
daging dengan menyesuaikan klasifikasi 
burger daging dapat dilihat pada Gambar 8.  

 

 

Gambar 8.  Pengelompokan burger daging 
berdasarkan hasil analisis protein dan lemak 

 

Untuk produk burger daging yang 
diujikan sebanyak 46,15% merupakan burger 
daging dengan kadar protein minimal13% dan 
46,15% merupakan burger daging kombinasi 
dengan kadar protein minimal 8%, dan 
sebanyak 2 sampel dari seluruh sampel yang 
diuji (7,69%) tidak termasuk ke dalam dua 
kategori burger karena kadar protein yang di 
bawah 8% (Gambar 11). Produk burger yang 
beredar di pasaran harusnya yang di luar 
dikenal sebagai patties dengan kandungan 
daging minimal 45% untuk burger daging 
karena bentuk dari produk burger adalah 
cacahan daging yang kemudian dicetak. 
American Meat Institute (2011) mendefinisikan 
beef patties sebagai potongan daging yang 
dicetak dan dibentuk bulat yang sering disebut 
burger, dapat mengandung ingredient 
tambahan yang berupa binder atau extender 
seperti protein kedelai dan oat yang 
membantu mempertahankan bentuk patties 

tersebut. Pada produk burger yang beredar di 
Indonesia sering kali terjadi salah pengertian 
dalam burger yang ternyata merupakan 
daging luncheon yang diiris menjadi 
menyerupai bentuk burger. Perbedaannya 
sudah jelas dari proses pembuatannya dimana 
daging luncheon diemulsikan terlebih dahulu 
sama halnya dengan sosis daging. 
Penambahan emulsifier seperti biji rami dapat 
meningkatkan water holding capacity (WHC) 
pada emulsi daging, memperbaiki jaringan 
struktur gel, serta memperbaiki stabilitas 
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emulsi (MeiQin et al. 2018). Standar 
internasional untuk burger daging tidak 
tersedia, namun Cabral et al. (2019) membuat 
formulasi beef patties menggunakan 85,4% 
daging, 12% lemak, 2% garam, 0,3% bawang 
putih, dan 0,3% emulsifier. 

Beberapa penelitian melakukan 
modifikasi dalam formula burger daging 
misalnya dengan melakukan penurunan 
kandungan lemak dari burger menjadi 10 – 
11% dan menggunakan 1-4% konsentrat 
protein whey dimana hasil menunjukkan 
bahwa burger daging yang dikurangi lemaknya 
memiliki karakteristik pemasakannya seperti 
retensi lemak, peningkatan kadar air dari 
burger yang dimasak yang berpengaruh pada 
penurunan penyusutan burger, serta hasil uji 
texture analyzer menunjukkan chewiness dari 
burger yang dikurangi lemaknya akan lebih 
baik (El-Magoli et al, 1996). Formulasi beef 
patties dengan meat extender seperti jamur 
dan texturized soy protein (TSP) banyak 
dilakukan sebagai pengembangan produk 
daging yang rendah kadar sodiumnya yang 
dinyatakan lebih sehat (Wong et al. 2019). 
Potensi pengembangan produk seperti ini 
yang juga menjadi justifikasi untuk 
memperbolehkan kandungan daging pada 
burger dapat dibuat minimal hanya 45%.  

Gambar 9 berikut merupakan hasil 
analisis protein dan lemak untuk produk rolade 
daging, Standar dari luar untuk produk rolade 
daging belum tersedia. Namun melihat dari 
pembuatan rolade yang dapat menggunakan 
bahan-bahan lain seperti wortel dan sayuran 
maka persyaratan kadar protein rolade daging 
lebih rendah disbandingkan produk olahan 
daging lainnya. Berdasarkan klasifikasi rolade 
daging pada Kategori Pangan BPOM (2016) 
rolade daging memiliki kandungan daging 
minimal 45% dengan kadar protein minimal 
10%; rolade daging kombinasi memiliki 
kandungan daging minimal 20% dengan kadar 
protein minimal 6%, dengan kadar lemak 
maksimal 7% untuk kedua kategori rolade. 

 

 

Gambar 9. Kadar Protein dan Kadar Lemak 
Produk Rolade Daging 

 

Pengelompokan rolade daging 
berdasarkan hasil analisis protein dan 
lemaknya dapat dilihat pada Gambar 10.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pengelompokan rolade daging 
berdasarkan hasil analisis protein dan lemak 

 

Untuk produk rolade daging yang 
diujikan sebagian besar masuk dalam 
klasifikasi rolade daging (77,78%) dengan 
kadar protein minimum 10%, dan 22,22% 
termasuk klasifikasi rolade daging kombinasi 
dengan kadar protein minimum 6%. Kadar 
protein rolade daging cenderung lebih rendah 
dibandingkan produk olahan daging lainnya 
dikarenakan bentuk rolade daging yang 
biasanya dikombinasikan dengan bahan lain 
seperti wortel dan sayur-sayuran lainnya. 
Sebagaimana Nollet (2008) menyebutkan  
beef roulade sebagai produk yang sedikitnya 
mengandung 50% daging  yang menyelimuti 
sayuran kemudian dimasak. Kandungan 
daging minimal  pada rolade daging yang 
dipersyaratkan pada SNI sedikit lebih rendah 
(45%) dikarenakan permasalahan dari bahan 
baku daging dan harga jual produk lokal serta 
dilihat dari hasil analisis kadar protein 9 
sampel rolade daging di BBIA (Gambar 11) 
yang menunjukkan sebagian besar kadar 
proteinnya dalam kisaran rata-rata 12% dan 
pihak industri menyatakan bahwa persentase 
protein tidak hanya diperoleh dari kandungan 
daging melainkan dari kandungan telur dan 
juga bahan lain yang mengandung protein.   

Gambar 11 merupakan hasil analisis 
kadar protein dan kadar lemak untuk produk 
daging luncheon.  

 

 

Gambar 11. Kadar Protein dan Kadar Lemak 
Produk Daging Luncheon 
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Produk daging luncheon selama ini 
sering disalah persepsikan dengan burger 
juga diklasifikasikan.13%).  Emulsi daging 
merupakan sistem dua fase pada daging 
dimana fase terdispersi adalah minyak atau 
lemak dan fase pendispersinya adalah air 
yang mengandung garam, protein larut dan 
tersuspensi (Knipe, 2011). Namun seiring 
dengan perkembangan teknologi antara fase 
dua fase ini dapat diubah sebagaimana 
formulasinya. Sebagaimana hasil penelitian 
Cofrades et al. (2013) yang mempelajari 
pengaruh multiple emulsion (W/O/W) pada 
daging dan melihat pengaruhnya terhadap 
daging. Dilaporkan bahwa multiple emulsion 
pada daging ini lebih stabil bila dipanaskan, 
memiliki sifat pengikatan air dan sifat 
pengikatan lemak yang baik. Bila 
membandingkan standar Codex Luncheon 
Meat (CAC 89 – 1981) bahwa kandungan 
daging pada daging luncheon minimal 80%. 
Sedangkan kandungan daging luncheon yang 
diusulkan pada SNI berada di bawah standar 
yang ditetapkan oleh codex. Berdasarkan 
Kategori Pangan BPOM (2016) Daging 
luncheon memiliki kandungan daging minimal 
35% dengan kadar protein minimal 13%; 
daging luncheon kombinasi memiliki 
kandungan daging 20% dengan kadar protein 
minimal 8%, dengan kadar lemak maksimal 
20%. Pengelompokan hasil analisis protein 
dan lemak daging luncheon dapat dilihat pada 
Gambar 12.  

 

 

Gambar 12. Pengelompokan daging luncheon 
berdasarkan hasil analisis protein dan lemak 

 

 Penetapan kadar protein pada SNI 
produk daging olahan selalu dikaitkan dengan 
kandungan daging minimal yang ditetapkan 
untuk setiap klasifikasi daging. Berdasarkan 
pemaparan dari pelaku industri daging 
diasumsikan bahwa yang digunakan adalah 
jenis lean meat (daging tanpa lemak dengan 
persentase protein 26 g/100 g) dengan 
kategoridaging potongan industri CL-85 (85% 
daging). Misalkan produk daging luncheon  

yang dipersyaratkan kadar daging minimal 
35%. Maka diperoleh kadar protein 7,7% 
berasal dari daging dan sisa pemenuhan 
kadar protein lain dari sumber protein non 
daging. 

Gambar 13 merupakan hasil analisis 
protein dan lemak pada produk Daging Asap. 
Untuk Daging asap tidak ada pengklasifikasian 
produk dikarenakan karakteristik produk 
daging asap yang berupa irisan daging yang 
kurang memungkinkan bila dicampur dengan 
bahan-bahan lain (sebagaimana definisi 
daging asap itu sendiri).  

 

 

Gambar 13.  Kadar Protein dan Kadar Lemak 
Produk Daging Asap 

 

Sebagaimana produk olahan daging 
sebelumnya dapat dilihat bahwa 
kecenderungan standar daging olahan di 
Indonesia (SNI) lebih rendah dibandingkan 
dengan standar yang berlaku di luar. Karena 
permasalahan bahan baku yang menyangkut 
harga produk serta disandingkan dengan daya 
beli konsumen terhadap produk olahan daging 
tersebut. Apabila industri meningkatkan harga 
jual produknya maka konsumen terutama 
masyarakat menengah ke bawah tidak mampu 
membeli produk tersebut yang otomatis dapat 
mematikan industri daging olahan. Karena 
pada prinsipnya SNI dibuat selain untuk 
melindungi konsumen juga untuk melindungi 
produsen. dikarenakan faktor ketersediaan 
bahan baku juga daya beli masyarakat, serta 
hasil analisis kadar protein dan lemak dari 
produk daging olahan yang ada. Untuk dapat 
mengelaborasi semua produk dalam negeri 
yang beredar dibuat klasifikasi produk daging 
olahan yaitu dengan menambahkan produk 
daging olahan kombinasi.  

 
a. Peluang Penerapan Industri 4.0 pada 

Industri Pengolahan Daging Terkait SNI 

Revolusi Industri 4.0 (4IR) mencakup 
beragam teknologi canggih, seperti 
kecerdasan buatan/ artificial intelligence 
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(AI), Internet of Things (IoT), wearables, 

robotika canggih, dan 3D printing. 
Indonesia akan berfokus pada lima sektor 
utama untuk penerapan awal dari 
teknologi ini. Sektor makanan dan 
minuman merupakan salah satu fokus dari 
penerapan revolusi industri 4.0 ini setelah 
melalui evaluasi dampak ekonomi dan 
kriteria kelayakan implementasi yang 
mencakup ukuran PDB, perdagangan, 
potensi dampak terhadap industri lain, 
besaran investasi, dan kecepatan 
penetrasi pasar. Indonesia akan 
mengevaluasi strategi dari setiap tiga 
sampai empat tahun untuk meninjau 
kemajuannya dalam mengatasi tantangan 
pelaksanaannya (Kemenperin, 2018). 

Kadar protein dan kadar lemak 
merupakan parameter utama yang 
menentukan mutu produk olahan daging 
selain parameter-parameter yang 
menyangkut regulasi keamanan pangan 
berdasarkan peraturan BPOM yaitu batas 
cemaran mikroba (Peraturan BPOM No. 
13 tahun 2019) dan batas cemaran logam 
berat (Peraturan BPOM No. 5 tahun 
2018). Batasan-batasan tersebut dapat 
dijadikan parameter dalam penerapan 
sistem produksi berbasis industri 4.0. 
Misalnya untuk mengendalikan cemaran 
mikroba dengan memasang sensor suhu 
pada titik kritis pemasakan daging. dimana 
apabila suhu kritis pemasakan tidak 
terpenuhi maka proses tidak dapat 
berlanjut. Aplikasi pemasangan sensor ini 
misalnya dengan menggunakan dua 
konduktor listrik yang berbeda pada 
bagian ujungnya, pengukuran dapat 
dilakukan menggunakan termometer 
Callendars (platinum RTD probe), dengan 
film tipis atau platinum murni, dapat juga 
dilakukan pengukuran menggunakan 
temperature sensitive fluoresence cap 
pada fiber optik, atau juga termometer 
infra Merah terkalibrasi (Swatland, 2002).   

Sensor lainnya dalam pengendalian 
titik kritis ini adalah menggunakan 
immunosensor terhadap bakteri yang 
dijadikan batasan dalam SNI produk 
olahan daging ini.   Seperti El Ichi et al. 
(2014) yang mengembangkan biosensor 
konduktimetrik untuk deteksi bakteri Gram 
negatif. Sensor tersebut dikembangkan 
berdasarkan prinsip immunosensor 
dimana nanopartikel magnetik 
dipasangkan dengan antibodi anti 
Lipopolisakarida yang digunakan untuk 
menangkap bakteri Gram negatif. Bakteri 
yang tertangkap kemudian diukur dengan 

impendance meter dan pengukuran 
mikroskopik. Hasil konduktivitas tersebut 
dapat dilihat secara real time  dimana 
dapat mendeteksi Escherichia coli atau 
Serratia mercensens hingga 1 x 10

3 
koloni 

/ ml. Selain itu sensor yang dikembangkan 
tersebut dapat mendeteksi 10 – 10

3 
koloni/ 

ml Pseudomonas auruginosa dan 
Acetobacter baumanii yang tidak dapat 
terdeteksi pada metode immunoblot biasa. 
Hasil pengembangan sensor tersebut  
Hasil penelitian-penelitian terdahulu dalam 
pengembangan sensor pendeteksian 
bakteri sangat berguna dalam 
pengembangan sistem berbasis sensor 
dalam rangka verifikasi proses pemasakan 
ataupun pemastian kondisi bahan baku, 
proses, dan produk jadi secara real time.  

Pengembangan rantai dingin pada 
proses penyediaan sampai produksi 
produk olahan daging juga telah banyak 
dikembangkan sebagai pemenuhan 
kebutuhan informasi dan transparansi 
dalam efektivitas kontrol pada seluruh 
tahapan proses pada rantai pasok dingin 
(Raab et al., 2011; Wei and Lv, 2019). 
Sistem dapat mengaplikasikan RFID, 
GPS, GIS dan teknologi lainnya yang 
dapat mendukung supervisi real time pada 
rantai pasok daging.  

Komposisi protein dan lemak pada 
produk olahan daging mempengaruhi 
proses pengemulsian pada beberapa 
produk olahan daging seperti bakso, sosis, 
dan daging luncheon. Kapasitas 
pengemulsian daging dapat dievaluasi 
melalui penambahan minyak selama 
proses pembentukan emulsi minyak 
(Cunningham and Froning, 1972). 
Pemecahan emulsi dapat dideteksi secara 
elektrik. Elektroda ditempatkan pada emulsi 
yang terbentuk dari garam yang terekstrak 
dari larutan protein daging menggunakan 
mixing propeller (Webb et al., 1970). 
Selama proses pembentukan emulsi terjadi 
proses reduksi ukuran partikel yang 
disebabkan proses penggilingan dengan 
chopper memiliki pengaruh optik.  Namun 
masuknya gelembung udara dapat 
meningkatkan hamburan cahaya sehingga 
meningkatkan kepucatan produk. 
Perubahan ini dapat dipantau 
menggunakan serat optik seperti pada 
gelasi protein whey (Barbut, 1996). Proses 
pemantauan tersebut dapat dimasukkan ke 
dalam IoT yang selanjutnya proses dapat 
dikendalikan secara on line. 
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5. KESIMPULAN  

• Parameter mutu kadar protein dalam 
SNI Produk Daging Olahan 
merupakan parameter kunci yang 
menentukan mutu dari produk olahan 
daging. Kadar protein pada produk 
olahan daging dikaitkan dengan 
kandungan daging minimal yang 
terdapat pada produk. Standar kadar 
protein minimum untuk kornet daging 
berdasarkan Codex (Codex Stan 88 – 
1991) adalah tidak kurang dari 21%; 
untuk SNI kornet daging kadar protein 
minimal 17%  

• Standar kandungan daging pada 
luncheon berdasarkan Codex (Codex 
Stan 89 – 1991) adalah 80%; 
sedangkan 2 SNI yang disandingkan 
pada standar ini (Sosis daging dan 
daging luncheon) memiliki kadar 
daging minimal 35% 

• Beberapa peluang aplikasi teknologi 
4.0 pada industri pengolahan daging 
yaitu dalam rangka memenuhi 
kesesuaian dalam batas cemaran 
mikroba, sistem pemantauan rantai 
dingin, serta sistem formulasi pada 
proses pengolahan produk daging 
olahan. 
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