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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pasar

Menurut para ahli dibidang pemasaran, seperti yang dikemukakan oleh Kotler

(1997), mengenai definisi pasar adalah “ Pasar yaitu terdiri dari semua pelanggan

potensial yang memliki kebutuhan atau keingingan tertentu yang sama, yang

mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan

kebutuhan dan keinginan itu”.

Pasar (dalam arti luas) adalah tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di

mana barang/jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran

kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas

barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut (Ehrenberg dan Smith 2003). Pasar

terbentuk dari proses pertemuan sampai terjadinya kesepakatan. Pasar tersebut

tidak memperdulikan tempat dan jenis barang. Jadi pasar tidak terbatas pada

suatu lokasi saja (Rasyaf, 1996).

Pasar mempunyai lima fungsi utama. Kelima fungsi utama tersebut menurut

Sudarman (1989) adalah:

a. pasar menetapkan nilai (sets value).  Dalam ekonomi pasar, harga merupakan

ukuran nilai;

b. pasar mengorganisir produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di
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pasar, maka akan mendorong produsen (entrepreneur) memilih metode

produksi yang efisien;

c. pasar mendistribusikan barang. Kemampuan seseorang untuk membeli barang

tergantung pada penghasilannya;

d. pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan (rationing).  Penjatahan adalah

inti dari adanya harga;

e. pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan

datang.

Istilah pasar banyak mendapatkan perhatian selama bertahun – tahun. Pada

dasarnya pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan

pertukaran atas barang dan jasa. Selain itu, pasar dapat pula diartikan sebagai

himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Dalam hal

demikian pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan

dan keinginan tertentu yang sama. Dimana setiap konsumen bersedia dan mampu

melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka

(Rismayani, 1999).

Pasar secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak

tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian

badan jalan. Selanjutnya pengelompokkan para pedagang eceran tersebut

menempati bangunan-bangunan dengan kondisi bangunan temporer, semi

permanen ataupun permanen (Sujarto dalam Sulistyowati, 1999).

Berdasarkan pengertian pasar sebagaimana telah dikemukakan di awal,

yakni tempat bertemunya pembeli dan penjual, maka dapat dilihat secara umum



10

instrumen pasar terdiri dari perspektif pengelola, maka pasar di satu sisi dapat

dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat juga dilaksakan oleh pihak swasta.

Dilihat dari instrument pengelolaan ini, yang digolongkan dengan pasar modern

adalah seperti Mall, Plaza, Supermarket maupun Mega Market. Baik pemerintah

maupun swasta sebagai pengelola pasar, menawarkan tempat berjualan dimaksud

kepada pedagang dan melaksanakan perawatan pasar (Bustaman, 1999).

B. Definisi Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk

melakukan transaksi, dalam hal mana organisasi pasar yang ada masih sangat

sederhana, tingkat efisiensi dan spesialisasi yang rendah, lingkungan fisik yang

kotor dan pola bangunan yang sempit (Agustiar dalam Fitri, 1999).

Kekuatan pasar tradisional dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek-aspek

tersebut di antaranya harganya yang lebih murah dan bisa ditawar, dekat dengan

permukiman, dan memberikan banyak pilihan produk yang segar. Kelebihan

lainnya adalah pengalaman berbelanja yang luar biasa, dimana kita bisa melihat

dan memegang secara langsung produk yang umumnya masih sangat segar.

Akan tetapi dengan adanya hal tersebut bukan berarti pasar tradisional bukan

tanpa kelemahan. Selama ini justru pasar tradisional lebih dikenal kelemahannya.

Kelemahan itu antara lain adalah kesan bahwa pasar terlihat becek, kotor, bau,

terlalu padat lalu lintas pembelinya dan ditambah lagi ancaman bahwa keadaan

sosial masyarakat yang berubah, di mana wanita di perkotaan umumnya berkarir

sehingga hampir tidak memiliki waktu untuk berbelanja ke pasar tradisional

(Esther dan Didik, 2003).
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Selain kelemahan-kelemahan di atas, faktor desain dan tampilan pasar,

atmosfir, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi

pengeluaran, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan

ruang jual merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional dalam menghadapi

persaingan dengan pasar modern (Ekapribadi W, 2007).

Dalam hal mata rantai pasokan, 40% pedagang menggunakan pemasok

profesional, sementara 60% lainnya mendapatkan barangnya dari pusat-pusat

perkulakan. Hampir 90% pedagang membayar tunai kepada pemasok. Keadaan

ini berarti bahwa pedagang di pasar tradisional sepenuhnya menanggung resiko

kerugian dari usaha dagangnya. Ini berbeda dengan supermarket yang umumnya

menggunakan metode konsinyasi atau kredit. Terkait dengan modal usaha, 88%

pedagang menggunakan modal sendiri yang berarti minimnya akses atau

keinginan untuk memanfaatkan pinjaman komersial untuk mendanai bisnisnya.

Hal ini bisa menjadi hambatan terbesar dalam memperluas kegiatan bisnis mereka

(Suryadarma et al., 2007).

Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah,

swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia umumnya memiliki Dinas Pasar yang menangani

dan mengelola pasar tradisional. Dinas ini mengelola pasar miliknya sendiri atau

bekerja sama dengan swasta. Metode kerja sama umumnya melibatkan pemberian

izin kepada pihak swasta untuk membangun dan mengoperasikan pasar tradisional

di bawah skema Bangun, Operasi, dan Transfer (BOT), dengan pembayaran oleh
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pihak swasta kepada Dinas Pasar setiap tahun (Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan RI, 1997)

Menurut Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, di Kota Bandar

Lampung terdapat 13 pasar tradisional.

Tabel : 1.  Daftar pasar tradisional di Kota Bandar Lampung.

No Nama Pasar Alamat Jenis Pasar
Jumlah Penjual

Daging Sapi
1 Gudang Lelang Jl. Laks. Malahayati Tradisional 2

2 Kangkung/Mambo Jl. Hasanudin Tradisional 4

3 Pasir Gintung Jl. Pasir Gintung Tradisional 10

4 Pasar Cimeng Jl. RE. Martadinata Tradisional 2

5 Way Kandis Jl. Ratu Dibalau Tradisional 1

6 Pasar Panjang Jl. Laks. Yos Sudarso Tradisional 5

7 Pasar Tamin Jl. Tamin Tradisional 1

8 Pasar Tugu Jl. Hayam Wuruk Tradisional 11

9 Way Halim Jl. Raja Basa Raya Tradisional 6

10 Pasar Bawah Jl. Radin Intan Tradisional 3

11 Kemiliing Jl. Teuku Cik Ditiro Tradisional 1

12 Smep Jl. Imam Bonjol Tradisional 5

13 Koga Jl. Teuku Umar Tradisional 1

Sumber :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan-Bandar
Lampung tahun 2012.

C. Definisi Daging

Daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan

jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan

kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 2005). Namun demikian sering

dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan daging adalah semata-mata
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jaringan otot, meskipun benar bahwa komponen utama penyusun daging adalah

otot, tetapi tidaklah sama otot dengan daging (Suharyanto, 2009).

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia ( SNI 3932-2008), daging sapi adalah

bagian otot skeletal dari karkas sapi yang aman, layak dan lazim dikonsumsi oleh

manusia dapat berupa daging segar, daging segar dingin, atau daging beku.

Penilaian mutu fisik daging dilakukan pada karkas setelah setelah mengalami

proses Chilling selama 24 jam - 48 jam. Penilaian dilakukan dengan pengamatan

secara seksama pada permukaan irisan melintang otot mata rusuk ke-12

(longissimus dorsi) dari setiap karkas bagian kanan. Karkas yang dievaluasi tidak

boleh menunjukan adanya penyimpangan kualitas daging. Pengujian mutu fisik

daging dilakukan secara organoleptik dengan menggunakan indra penglihatan

terhadap penampilan fisik otot dan lemak. Nilai penampilan fisik daging dan

lemak selanjutnya ditentukan dengan menggunakan alat bantu standar mutu.

Penampilan fisik daging yang dievaluasi meliputi warna daging dan lemak,

intensitas marbling dan tekstur otot.

Daging yang dijual di pasar berupa daging segar, daging segar dingin, dan daging

beku. Sedangkan karkas sapi itu sendiri merupakan bagian dari tubuh sapi sehat

yang telah disembeli secara halal sesuai dengan Codex Alimentarius Commission

(CAC/GL 24-1997), telah dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala dan kaki

mulai dari tarsus/karpus kebawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak

yang berlebih (SNI 3932-2008).

Daging digunakan sebagai penganekaragaman sumber pangan karena daging

dapat menimbulkan kepuasan dan kenikmatan bagi yang memakannya.
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Kandungan gizi dari daging sangat lengkap sehingga keseimbangan gizi dapat

terpenuhi. Daging yang biasa dikonsumsi oleh manusia adalah daging yang

berasal dari sapi, kerbau, kambing atau domba, babi, kuda, unggas, dan ikan serta

organisme lain yang hidup di darat dan di laut (Soeparno, 2005).

Komposisi kimia daging terdiri dari air 75%, protein 19%, lemak 2.5%, dan

substansi bukan protein terlarut 3.5% yang meliputi karbohidrat, garam organik,

substansi nitrogen terlarut, mineral dan vitamin (Lawrie, 1995).

Menurut Lukman (2010), secara umum daging terdiri dari 75% air, 19% protein,

2.5% lemak, dan komposisi lain sebesar 3.30% yang terdiri dari nitrogen non

protein, karbohidrat, mineral.

Protein merupakan komponen kimia terpenting yang ada di dalam daging, serta

sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan

kesehatan. Nilai protein yang tinggi pada daging disebabkan oleh asam amino

esensialnya yang lengkap (Lukman, 2010).

Daging mengandung energi yang ditentukan oleh kandungan lemak intraseluler di

dalam serabut-serabut otot. Daging juga mengandung kolesterol meskipun dalam

jumlah yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan jeroan dan otak. Secara

umum, daging merupakan sumber mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, serta

vitamin B kompleks, tetapi rendah vitamin C  (Lawrie, 1995).

D. Sifat Fisik Daging

Sifat fisik daging biasanya berkaitan erat dengan kualitas daging. Sebab kualitas

daging dapat diartikan sebagai ukuran sifat-sifat daging yang dikehendaki dan
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dinilai oleh konsumen. Selain dipengaruhi tujuan penggunaannya, kualitas daging

juga dipengaruhi oleh faktor antemortem dan postmortem. Faktor antemortem

antara lain lokasi anatomis dan fungsi, kedewasaan fisiologis, tekstur dan ukuran

serabut, kebasahan dan firmness, warna, marbling, dan stress. Sedangkan faktor

postmortem meliputi laju pendinginan, suspense karkas, stimulant elektris,

pelayuan, pembekuan, dan perlakuan fisik atau kimiawi. Adapun sifat-sifat

daging yang berpengaruh terhadap kualitas tersebut di atas yaitu daya ikat air

(DIA), warna (colour), kesan jus (juiciness), keempukan (tenderness), susuk

masak (cooking loss), cita rasa (flavor), struktur, firmness dan tekstur

(Nurwantoro et al., 2003)

1. Derajat keasaman (pH)

Nilai pH merupakan salah satu kriteria dalam penentuan kualitas daging,

khususnya di Pasar Tradisional. Setelah pemotongan hewan (hewan telah mati),

maka terjadilah proses biokimiawi yang sangat kompleks di dalam jaringan otot

dan jaringan lainnya sebagai konsekuen tidak adanya aliran darah ke jaringan

tersebut, karena terhentinya pompa jantung.

Salah satu proses yang terjadi dan merupakan proses yang dominan dalam

jaringan otot setelah kematian (36 jam pertama setelah kematian atau postmortem)

adalah proses glikolisis anaerob atau glikolisis postmortem. Dalam glikolisis

anaerob ini, selain dihasilkan energi maka dihasilkan juga asam laktat.  Asam

laktat tersebut akan terakumulasi di dalam jaringan dan mengakibatkan penurunan

nilai pH jaringan otot (Nurwantoro et al., 2003).
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Nilai pH otot (otot bergaris melintang atau otot skeletal atau yang disebut daging)

saat hewan hidup sekitar 7,0-7,2 (pH netral). Setelah hewan disembelih (mati),

nilai pH dalam otot (pH daging) akan menurun akibat adanya akumulasi asam

laktat. Penurunan nilai pH pada otot hewan yang sehat dan ditangani dengan baik

sebelum pemotongan akan berjalan secara bertahap, yaitu dari nilai pH sekitar

7,0-7,2 akan mencapai nilai pH menurun secara bertahap dari 7,0 sampai 5,6 – 5,7

dalam waktu 6-8 jam postmortem dan akan mencapai nilai pH akhir sekitar 5,5-

5,6. Nilai pH akhir (ultimate pH value) adalah nilai pH terendah yang dicapai

pada otot setelah pemotongan (kematian). Nilai pH daging tidak akan pernah

mencapai nilai di bawah 5,3. Hal ini disebabkan karena pada nilai pH di bawah

5,3 enzim-enzim yang terlibat dalam glikolisis anaerob tidak aktif berkerja.

(Lukman, 2010).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pH daging seperti yang dikemukakan

oleh Smith et al. (1978) dan Judge et al. (1989) yaitu stres sebelum pemotongan,

iklim, tingkah laku agresif diantara ternak sapi atau gerakan yang berlebihan

mempunyai pengaruh yang besar terhadap penurunan atau habisnya glikogen otot

dan akan menghasilkan daging yang gelap dengan pH yang tinggi (lebih besar

dari 5,9).

Nilai pH daging ini perlu diketahui karena pH daging akan menentukan tumbuh

dan berkembangnya bakteri. Hampir semua bakteri tumbuh secara optimal pada

pH sekitar 7 dan tidak akan tumbuh persis dibawah pH 4 atau diatas 9, tetapi pH

untuk pertumbuhan optimal ditentukan oleh kerja stimulan dari berbagai variabel

lain di luar faktor keasaman itu sendiri (Lawrie, 1995).
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Pada beberapa ternak, penurunan pH terjadi satu jam setelah ternak dipotong dan

pada saat tercapainya rigormortis. Pada saat itu nilai pH daging ada yang tetap

tinggi yaitu sekitar 6,5 --6,8, namun ada juga yang mengalami penurunan dengan

sangat cepat yaitu mencapai 5,4 --5,6. Peningkatan pH dapat terjadi akibat

partumbuhan mikroorganisme. Nilai pH daging sapi setelah perubahan glikolisis

menjadi asam laktat berhenti berkisar antara 5,1-6,2 (Buckle et al., 1987).

Menurut Lukman  (2010), penurunan pH daging terdiri dari 3 pola, yaitu;

1. Penurunan pH secara normal (penurunan pH yang lambat), yaitu dari nilai

pH  sekitar  7,0 -- 7,2  akan  mencapai  nilai  pH  menurun  secara bertahap

dari 7,0 sampai 5,6 -- 5,7 dalam waktu 6 -- 8 jam postmortem dan  akan

mencapai  nilai  pH  akhir  sekitar  5,5 -- 5,6. Nilai  pH  akhir ultimate pH

value adalah nilai pH terendah yang dicapai pada otot setelah pemotongan

atau kematian;

2. Sedangkan  pola  nilai  pH Pale  Soft  and  Exudative(PSE) adalah

penurunan pH yang cepat, nilai pH  menurun relatif cepat sampai sekitar

5,4 --5,5 pada jam-jam pertama setelah pemotongan dan mencapai nilai pH

akhir 5,3–5,6;

3. Pola  nilai  pH Dark  Firm  and  Dry (DFD) adalah penurunan  pH  yang

lambat dan tidak lengkap, nilai pH menurun sedikit sekali pada jam- jam

pertama  setelah  pemotongan  dan  tetap  relatif  tinggi;  mencapai akhir

sekitar 6,5 -- 6,8 atau nilai pH akhir dicapai di atas 6,2.
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2. Daya ikat air (DIA)

Daya ikat air (DIA) didefinisikan sebagai kemampuan daging untuk menahan air

yang terdapat dalam jaringan. Sedangkan DIA adalah kemampuan daging untuk

mengikat air yang ditambahkan pada daging. DIA, didefinisikan sebagai

kemampuan daging untuk menahan airnya atau air yang ditambahkan selama ada

pengaruh kekuatan, misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan

tekanan (Nurwantoro et al., 2003).

Salah satu istilah yang terkait dengan DIA adalah drip, yaitu kehilangan cairan

dari daging. Drip biasanya terjadi selama pengangkutan, pameran (display) dan

penyimpanan. Drip menyebabkan kerugian seperti penurunan berat daging,

berkurangnya kelezatan dan berkurangnya nilai gizi (Nurwantoro et al., 2003).

Menurut Lawrie (1995), daya ikat air dapat dilihat pada saat thawing atau

penyegaran kembali.  Penurunan nilai daya ikat air oleh protein daging pada saat

penyegaran kembali (thawing) daging beku, terjadi karena kegagalan serabut otot

menyerap kembali semua air yang mengalami translokasi atau keluar pada saat

penyimpanan beku.  Besar kecilnya DIA berpengaruh terhadap warna,

keempukan, kekenyalan, kesan jus dan tekstur daging.

Menurut Bratzler et al. (1977) dan Lawrie (1995) proses pembekuan juga dapat

meningkatkan kerusakan protein daging, sehingga daya ikat air terhadap protein

daging akan semakin lemah, yang akan menyebabkan nilai daya ikat air menurun.

Bhattacharya (1988), menyatakan bahwa hal ini juga akan terlihat pada banyaknya

cairan yang keluar (drip) pada saat daging beku tersebut di thawing. Semakin
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tinggi cairan yang keluar dari daging menunjukkan bahwa nilai daya ikat air oleh

protein daging tersebut semakin rendah(Soeparno, 2005). Sedangkan menurut

Jamhari (2000), penurunan nilai daya mengikat air juga dapat meningkatkan nilai

susut masak.

Pengujian daya ikat air merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar

daging tersebut mampu mengikat air bebas. DIA diukur dengan menggunakan

metode penekanan Hamm (Suryati, 2006).

Selain itu menurut Pearson dan Young (1971), parameter yang dapat digunakan

untuk melihat daya mengikat air pada daging dapat dilakukan dengan melihat

tingkat kelembaban daging, daging yang lembab mengindikasikan bahwa dayaikat

daging tersebut terhadap air cukup tinggi, sedangkan daging yang agak kering

mengindikasikan daya mengikat daging tersebut telah berkurang, hal ini biasanya

ditandai dengan penampakan warna daging yang agak kehitaman.

Daging juga mempunyai kemampuan untuk menyerap air secara spontan dari

lingkungan yang mengandung cairan (water absorption). Ada tiga bentuk ikatan

air di dalam otot yakni air yang terikat secara kimiawi oleh protein otot sebesar

4 -- 5% sebagai lapisan monomolekuler pertama, kedua air terikat agak lemah

sebagai lapisan kedua dari molekul air terhadap grup hidrofilik, sebesar kira-kira

4%, dimana lapisan kedua ini akan terikat oleh protein bila tekanan uap air

meningkat. Ketiga adalah adalah lapisan molekul-molekul air bebas diantara

molekul protein, besarnya kira-kira 10% (WismerPedersen,1971).

Denaturasi protein tidak mempengaruhi perubahan molekul pada air terikat

(lapisan pertama dan kedua), sedang air bebas yang berada diantara molekul akan
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menurun pada saat protein daging mengalami denaturasi (Wismer-

Pedersen,1971).

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya variasi pada daya ikat air

oleh daging diantaranya: faktor pH, faktor perlakuan maturasi, pemasakan atau

pemanasan, faktor biologik seperti jenis otot, jenis ternak, jenis kelamin dan umur

ternak. Demikian pula faktor pakan, transportasi, suhu, kelembaban,

penyimpanan dan preservasi, kesehatan, perlakuan sebelum pemotongan, dan

lemak intramuskuler (Jamhari, 2000).

Menurut Soerparno (2005), penurunan daya ikat air dapat diketahui dengan

adanya eksudasi cairan yang disebut weep pada daging mentah yang belum

dibekukan atau drip pada daging mentah beku yang disegarkan kembali

Atau kerut pada daging masak dimana eksudasi tersebut berasal dari cairan dan

lemak daging.

3. Susut masak

Susut masak adalah perhitungan berat yang hilang selama pemasakan atau

pemanasan pada daging. Pada umumnya, makin lama waktu pemasakan makin

besar kadar cairan daging hingga mencapai tingkat yang konstan. Susut masak

merupakan indikator nilai nutrisi daging yang berhubungan dengan kadar jus

daging yaitu banyaknya air yang terikat dalam dan diantara serabut otot. Jus

daging merupakan komponen dari daging yang ikut menetukan keempukan

daging (Soeparno, 2005).
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Nilai susut masak merupakan nilai massa daging yang berkurang setelah proses

pemanasan atau pengolahan masak. Nilai susut masak ini erat kaitannya dengan

daya mengikat air. Semakin tinggi daya mengikat air maka ketika proses

pemanasan air dan, cairan nutrisi akan sedikit yang keluar atau yang terbuang

sehingga massa daging yang berkurangpun sedikit (Tambunan, 2009).

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain nilai pH, panjang sarkomer serabut

otot, panjang potongan serabut otot, status kontraksi myofibril, ukuran dan berat

sampel, penampang melintang daging, pemanasan, bangsa terkait dengan lemak

daging, umur, dan konsumsi energi dalam pakan. Susut masak berkisar antara

1,5-- 54,5% (Nurwantoro et al., 2003).

Menurut Yanti et al. (2008), daging yang mempunyai angka susut masak rendah,

memiliki kualitas yang baik karena kemungkinan keluarnya nutrisi daging selama

pemasakan juga rendah. Daging beku atau disimpan dalam suhu dingin

cenderung akan mengalami perubahan protein otot, yang menyebabkan

berkurangnya nilai daya ikat air protein otot dan meningkatnya jumlah cairan

yang keluar (drip) dari daging (Anon dan Calvelo, 1980).

Menurut Soeparno (2005), pada umumnya nilai susut masak daging sapi

bervariasi antara 1,5 -- 54,5% dengan kisaran 15 -- 40%. DIA yang rendah akan

mengakibatkan nilai susut masak yang tinggi. DIA sangat dipengaruhi oleh nilai

pH daging.  Apabila nilai pH lebih tinggi atau lebih rendah dari titik isoelektrik

daging (5,0 -- 5,1) maka nilai susut masak daging tersebut akan rendah.
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Daging yang mempunyai angka susut masak rendah, memiliki kualitas yang baik

karena kemungkinan keluarnya nutrisi daging selama pemasakan juga rendah

(Yanti et al., 2008).


