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ABSTRAK

PENENTUAN KANDUNGAN MINERAL MIKRO Fe DALAM DAGING DAN HATI SAPI. Defisiensi

Fe merupakan kejadian yang banyak dijumpai di negara berkembang. Kekurangan Fe mengakibatkan
berkurangnya kemampuanintelektual, kekebalan tubuh dan produktivitas kerja sehingga berdampak
menurunkan kualitas sumber daya manusia. Daging dan hati hewan merupakan sumber Fe yang lebih
mudah dicerna tubuh dibandingkan Fe dari tumbuhan. Berkaitan dengan hal ini, perlu dilakukan analisis
kadar Fe dalam daging dan hati sapi menggunakan Analisis Aktivasi Neutron Instrumental (AANI).
AANI adalah metode analisis unsur baik kualitatif maupun kuantitatifyang didasarkan pada keradioaktifan
imbas suatu unsur yang ditembak dengan neutron. Sampel diperoleh dari 16 ekor sapi yang mengalami
perlakuan pemberian pakan. Validasi metode menggunakan RM IAEA A-13 memberikan uji akurasi
dan presisi masing-masing sebesar 99 % dan 3,3 %. Analisis terhadap 16 sampel daging dan hati sapi
memperlihatkan bahwa terdapat kadar Fe antara 5,5 6 mg/kg hingga 18,6 mg/kg (berat basah) dengan
rerata (12,2 ± 4,0) mg/kg dan 22,9 mg/kg hingga 47,7 mg/kg dengan rerata kadar sebesar
(35,2±8,7) mg/kg. Secara umum, hasil yang diperoleh sesuai dengan hasH dari beberapa negara.
Kandungan Fe dalam hati dan daging sapi tersebut diharapkan selain menjadi acuan berbasis ilimiah
sekaligus memutakhirkan data komposisi bahan pangan Indonesia.

Kata kunci : Fe, Daging sapi, Hati sapi, AANI.

ABSTRACT

DETERMINATION OF MICROMINERAL Fe ON COW MEAT AND LIVER. Fe deficiency iscommon
in development countries. Fe deficiency could decreased the IQ level, immune function and work
performance, impacts decreasing human resource quality. Beef and liver are Fe source which more
easily absorbed compare to Fe found in plant products. Therefore, the Fe determination in beef and
liver need to be carried out using INAA. Instrumental neutron activation analysis is a method for qualitative
and quantitative determination of elements based on the measurement of characteristic radiation from
radionuclide formed by neutron irradiation of the material. The Sixteen beef and liver from feed treatment
cows were collected. Method validation using RM IAEAA-13 gave accuracy and precise were 99% and
3,3% respectively. Fe concentration in 16 beef and liver were obtained between 5.5-18.6 mg/kg wet
weight with average value was 12.2±4.0 mg/kg and 22.9-4.7 mg/kg with average value was 35.2±8.7
mg/kg. Generally, this value gave the same result from other countries. Fe determination in beef and
liver is not only expected to be a scientific based reference but also to update Indonesia food stuff
composition data.

Key words: Fe, Beef, Liver, INAA

PENDAHULUAN

Mineral merupakan salah satu komponen

yang sang at diperlukan makhluk hidup

disamping karbohidrat, lemak, protein dan
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vitamin. Mineral dibagi dalam dua kelompok yaitu

mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro

dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar
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TEORI

Tabel 1. Perbandingan kandungan Fe
dalam bahan makanan hewani dan
nabati [6]

Analisis Aktivasi Neutron (AAN) adalah

metode analisis unsur (Iogam maupun non

logam) yang didasarkan pada keradioaktivan

imbas suatu unsur apabila ditembak dengan

neutron. Reaksi inti yang digunakan AAN adalah

reaksi (n,g). Reaksi tersebut dapat dituliskan

dalam bentuk Persamaan (1) :

20% dibandingkan nabati yang hanya 1% hingga

2% [2-5]. Ini berarti Fe heme lebih mudah

diabsorpsi tubuh dibandingkan Fe nonheme.

Selain mudah diserap tubuh, bahan pangan

hewani seperti daging dan hati sapi merupakan

sumber Fe yang lebih tinggi dibandingkan bahan

pangan nabati. Tabel1 menyajikan perbandingan

kandungan Fe yang terdapat dalam beberapa

bahan pangan hewani dan nabati [6].

Mengingat pentingnya peran Fe bagi

kesehatan serta dibutuhkannya informasi

kandungan nutrisi mikro esensial seperti Fe

dalam bahan pangan hewani, dilakukan

penentuan kandungan Fe dalam daging dan hati

sapi menggunakanAANI. Metode analisis unsur

yang sensitif dan spesifik merupakan dasar

dalam penentuan unsur dengan konsentrasi yang

rendah. AANI merupakan metode yang tepat

untuk penentuan mineral mikro sehingga

digunakan pada penentuan Fe dalam daging dan

hati sapi.

Kadar Fe

~
2,5-8,0

0,75-1,0

0,7

4,0

Bahan makanan

Hati (sapi, ayam), 100 9

Daging (sapi, babi, domba ), 100 9

Brokoli rebus, % cangkir
Kentang rebus (- 2 umbi)

Tubuh memperoleh zat besi dari makanan

yang dikonsumsi sehari-hari. Untuk menghindari

kurangnya asupan mikronutrisi, salah satunya

bisa dilakukan dengan mengonsumsi bahan

pang an yang mengandung zat besi.

Ketersediaan zat besi untuk tubuh terdapat

dalam 2 bentuk yaitu Fe heme yang berasal

dari bahan makanan hewani dan Fe nonheme

yang berasal dari nabati.

Tingkat penyerapan Fe oleh tubuh untuk

makanan asal hewani mencapai 10% hingga

diantaranya kalsium, klorin, magnesium, kalium,

fosforus, natrium dan sulfur sedang mineral mikro

diperlukan dalam jumlah kecil seperti kobal,

tembaga, iodin, besi, mangan, selenium dan

seng. Mineral mikro termasuk mineral esensial

yaitu mineral yang sangat diperlukan dalam

proses fisiologis makhluk hidup untuk membantu

kerja enzim dan pembentukan organ [1].

Peran Fe dalam tubuh diantaranya adalah

membantu pembentukan hemoglobin yaitu zat

warna dalam sel darah merah yang berfungsi

mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh

tubuh serta meningkatkan sistem kekebalan

tubuh [2].

Kekurangan zat besi menyebabkan

penyakit anemia yang banyak terjadi di negara

berkembang. World Health Organization

(WHO) menyatakan bahwa setiap 1 orang dari

3 orang di negara berkembang menderita

kekurangan vitamin dan mineral [3]. Gejala

kekurangan zat besi diantaranya adalah lesu,

cepat lelah, sakit kepala, menurunkan nafsu

makan, kemampuan bekerja dan belajar serta

sering menimbulkan infeksi [2,4]. Hal ini menjadi

penyebab menurunnya kualitas sumber daya

manusia.
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A 1 A + 1

zX + On ~ ZX + y (1)

dengan A adalah nom or massa dan Z adalah

nomor atom. Reaksi inti Fe dengan neutron

adalah:

ISSN : 2085-2797

Uji akurasi metode dinyatakan sebagai

perbandingan nilai hasil percobaan terhadap nilai

sertifikat yang dihitung dengan rumus sesuai

Persamaan (5) :

Kandungan nutrisi dinyatakan dalam %DV

yang dihitung dengan rumus Persamaan (7) :

Uji presisi merupakan nilai simpangan

baku relatif yang dihitung dengan rumus sesuai

Persamaan (6) :

58F 1 59Fe + on ~ e + Yo (2)

59Fe adalah radionuklida yang dalam

usahanya mencapai kestabilan memancarkan

partikel g. Energi 9 karakteristik dari 59Feadalah

1099,25 keV dengan intensitas 56,5 % dan

waktu paro 44,496 hari [7]. Dengan

memanfaatkan energi 9 karakteristik terse but,

identifikasi unsur dapat dilakukan.

Radioaktifitas imbas dihitung

menggunakan Persamaan (3):

C
Akurasi = __ s_ x 100%

Ccert

SD
RSD = -- x 100%

Mean

........... (5)

......... (6)

A = Nfs (1_e.{),693VT) (3)

Dimana :

A = Aktifitas imbas saat iradiasi

selesai (dps)

N = Jumlah atom

f = Fluks neutron (neutron/cm2s)

s = Tampang serapan neutron (cm2)

t = Waktu iradiasi

T = Waktu paro nuklida radioaktif

hasil iradiasi.

Analisis kuantitatif metode ini adalah

metode komparatif, yaitu membandingkan

konsentrasi unsur di dalam cuplikan dengan

standar yang telah diketahui konsentrasinya.

Kadar unsur dalam cuplikan dihitung

menggunakan Persamaan (4):

Cps cuplikan x W std (4)
Wx = Cps standar

Dimana :

Wx = Konsentrasi cuplikan (mg/kg)

Wstd = Bobot standar (fl9)·

nilai Fe tiap saji (7)%DV = ------ x 100% .
nilai DV Fe

METODE

Bahan dan Peralatan

Bahan yang dibutuhkan adalah cuplikan

daging dan hati sapi, RM IAEA A13, pereaksi

asam nitratpa. Peralatan yang digunakan adalah

seperangkat spektrometer sinar y HPGe buatan

Canberra, blender mata titan, freeze dryer Karl

Kolb, fasilitas iradiasi Rabbit System PRSG

Siwabessy, vial polietilen serta peralatan

penunjang lainnya.

Pengeringan Daging dan Hati Sapi

Daging dan hati sapi dihaluskan

menggunakan blender mata titan, dimasukkan

ke dalam tabung polietilen lalu dibekukan

pada suhu -20°C. Setelah sampel beku,

tabung dipasang pada alat freeze dryer Karl

Kolb dan dikeringbekukan pada suhu -55°C

selama 2 x 24 jam.
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Preparasi Cuplikan

Cuplikan daging dan hati sa pi serta

RM IAEA A 13 ditimbang sekitar 25 mg,

ditempatkan di dalam vial polietilen lalu ditutup

dengan cara panas.

Preparasi Standar Tetes Fe

Dibuat pen~lenceran bertahap larutan

standar Fe dari kadar 4000 mg/l menjadi

400 mg/l larutan standar kerja 400 ppm dipipet

sebanyak 100 III(bobot Fe = 40 Ilg), dimasukkan

ke dalam vial polietilen lalu dikeringkan di dalam

rak pengering standar. Vial ditutup dengan cara

panas dan siap diiradiasi.

Iradiasi Cuplikan dan Standar

Cuplikan daging, hati sa pi, RM IAEAA13

dan standar diiradiasi di reaktor GA Siwabessy,

Serpong pada daya 15 MW selama 2 jam

menggunakan fasilitas iradiasi Rabbit System.

Pengukuran Cuplikan dan Standar

Daging sapi, hati sapi, RM IAEAA 13 serta

standar setelah iradiasi dilakukan cooling

selama lebih dari 3 minggu, lalu diukur

menggunakan Spektrometer Sinar-y HPGe Multi

Saluran selama 30000-50000 detik dan spektrum

59Fediamati pada energi 1099,25 keV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan sebuah anal isis,

metode yang digunakan perlu divalidasi. Pada

kegiatan ini, validasi Fe dalam daging dan hati

sapi dilakukan menggunakan RM IAEA A 13.

Evaluasi validasi rnemberikan akurasi dan presisi

metode sebesar 99 % dan 3,3 %. Hal ini

menunjukkan bahwa teknik AANI dapat

digunakan secara baik dalam menentukan
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kandungan Fe dalam jumlah yang kecil dalam

daging dan hati sa pi.

Oaging dan hati sapi berasal dari 16 ekor

sapi keturunan Brahman Cross yang diberi pakan

secara khusus. Hasil analisis memperlihatkan

bahwa kadar Fe daging dan hati sapi pada

kisaran 5,5 mg/kg hingga 18,6 mg/kg

be rat basah dengan rerata kadar sebesar

(12,2±4,O) mg/kg dan 22,9 mg/kg hingga

47,7 mg/kg dengan rerata kadar sebesar

(35,2 ± 8,7) mg/kg.

William C. Cunningham et al.[8]

melakukan analisis dengan metode yang sama

mendapatkan hasil Fe dalam daging sapi pada

kisaran 14,2 mg/kg hingga 29,9 mg/kg dengan

nilai mean sebesar (18,2 ± 4,2) mg/kg.

Analisis Fe dalam daging hewan ternak

seperti sa pi, babi, domba dan ayam

menggunakan ICP-MS dilakukan penelitian

sebelumnya [9]. Hasil analisis memberikan kadar

Fe rata-rata dari beberapa jenis potongan daging

sapi sebesar (19,2±3,2) mg/kg berat basah.

Oi Uruguay dengan menggunakan SSA

melakukan penentuan Fe dalam daging sapi

keturunan Hereford dan Bradford memberikan

kadar pad a rentang 14,2 mg/kg hingga

48,2 mg/kg be rat basah [10]. Menurut para

peneliti tersebut, perbedaan kadar Fe dalam

daging sapi yang dianalisis disebabkan karena

perbedaan jenis potongan daging [9] dan jenis

keturunan sapi [10]. Kadar Fe dalam daging pada

penelitian ini memberikan nilai pada kisaran

kadar yang tidak berbeda dari ketiganya.

analisis Fe pada hati sapi untuk melihat

kandungan Fe pada organ tersebut di sebuah

peternakan sapi di New Zealand menggunakan

metode pengendapan dengan trich/oro acetic
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acid dan kolorimetri [11]. Dari metode ini

didapatkan kadar Fe total sebesar 29,8 mg/kg

berat basah dari 6 ekor sapi dengan usia yang

sama serta 33,5 mg/kg berat basah dari 4 ekor

sapi dengan berat yang sama. Analisis yang

sama yang dilakukan peneliti sebelumnya di

Sudan menggunakan SSA nyala Perkin-Elmer

model 306 memberikan nilai Fe dalam hati

ternak sapi sebesar (180 ± 20,5) mg/kg berat

kering [12]. Hasil ini mirip dengan kadar hati sapi

yang diana lis is di PTNBR dengan nilai

(160,1±31,7) mg/kg berat kering.

Kadar Fe dalam daging dan hati sapi yang

dianalisis di PTNBR memiliki nilai kisaran, hal

ini menunjukkan adanya perbedaan kadar Fe dari

tiap individu sapi. Hal ini disebabkan karena

beberapa hal, diantaranya adalah komposisi

nutrisi suplemen yang diberikan dalam pakan,

usia, berat sapi serta jenis potongan daging

sapi seperti sirloin, rib-eye dan braising

steak [9-11].

Dari beberapa kegiatan serupa yang

dilakukan di beberapa negara dengan

menggunakan beberapa metode, menarik untuk

disimak bahwa kandungan Fe dalam daging dan

hati sa pi dari beberapa acuan tersebut

memberikan hasil yang tidak jauh berbeda

dengan yang dilakukan di PTNBR.

Makanan sumber nutrisi dibagi mejadi

3 kategori yaitu makanan sumber nutrisi rendah,

baik dan tinggi yang masing-masing memiliki nilai

DV (Daily Value) sebesar < 5%, 10% hingga 19%

dan >20% dengan DV Fe sebesar 18 mg [2].

Persen DVadalah nilai yang dikembangkan oleh

Food and Drugs Administration (FDA) Amerika

Serikat untuk membantu konsumen dalam

menentukan jumlah nutrisi yang terdapat dalam
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Tabel2. Nilai nutrisi Fe dan %DV makanan

sumber Fe heme

No.

Jenis
miligr~m %DV

makanan
Isa]1

1.
Daging , mentah, 300 3,720,3

gram (pada penelitian ini) 2.
Hati , mentah, 300 gram 10,759,6

(pada penelitian ini) 3.
Daging, chuck, lean, 3,220

rebus, 300 gram 4.
Hati ayam, masak, 350 12,870

gram

sebuah sajian. Tabel2 menyajikan jumlah nutrisi

dan nilai %DV daging dan hati sebagai sumber

Fe heme untuk perbandingan nilai nutrisi dan

%DV dalam daging dan hati sapi yang dianalisis

pad a penelitian ini.

Daging dan hati sapi yang dianalisis

memiliki nilai nutrisi Fe sebesar 3,7 mg dan

10,7 mg tiap saji dengan nilai DV masing-masing

sebesar 20,3% dan 59,6%. Hal ini menunjukkan

bahwa daging dan hati yang berasal dari sapi

yang diberi pakan secara khusus termasuk

dalam kategori sumber nutrisi Fe yang tinggi.

Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan

berbasis ilmiah serta memutakhirkan data

komposisi bahan pangan Indonesia.

KESIMPULAN

Analisis daging dan hati dari sa pi

keturunan Brahman Cross telah dilakukan

menggunakan AANI dengan hasil bahwa kadar

Fe daging dan hati sapi adalah 5,5 mg/kg hingga

18,6 mg/kg berat basah dengan rerata kadar

sebesar (12,2±4,O) mg/kg dan 22,9 mg/kg hingga

47.7 mg/kg dengan rerata kadar sebesar

(35,2 ± 8,7) mg/kg. Nutrisi Fe dalam daging dan

hati sapi memberikan nilai 3,7 mg dan 10,7 mg

tiap saji dengan nilai DV masing-masing 20,3%
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dan 59,6%. Dari hasil yang diperoleh, Fe dalam

daging dan hati sapi yang diana lisis termasuk

dalam kategori surnber nutrisi Fe yang tinggi.

Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan

berbasis ilmiah serta memutakhirkan data

komposisi bahan pangan Indonesia.
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