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ABSTRAK  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 September 2017 sampai 20 

Oktober 2017 di Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Penelitian 

ini menggunakan daging kerbau bagian paha belakang (Biceps femoris) dan jus 

daun pedada (Soneratia caseolaris). Perlakuan yang diberikan pada daging kerbau 

yaitu kontrol (KP0), jus daun pedada 10% (KP1), jus daun pedada 20% (KP2) dan 

jus daun pedada 30% (KP3).  Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap pola Faktorial  (RALF) yang terdiri dari 4 perlakuan, 3  ulangan dan 3 

waktu penyimpanan. Peubah yang diamati adalah pH, Daya Ikat Air dan susut 

masak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi  antara konsentrasi dan 

lama penyimpan tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap pH dan DIA, namum 

berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap susut masak daging kerbau. Faktor 

konsentrasi jus daun pedada berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap DIA tetapi 

tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap pH. Faktor lama penyimpanan 

berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap pH dan DIA. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa pemberian jus daun pedada sebanyak 20% (KP2) 

dengan lama penyimpanan 4 hari (LS3) dapat mempertahankan nilai pH  dan daya 

ikat air (DIA) serta menurunkan susut masak daging kerbau. 

Kata kunci  :  Kualitas fisik, Daging kerbau,  Daun pedada, pH, DIA, Susut Masak  

Keterangan : 1. Pembimbing Utama 

           2. Pembimbing Pendamping 

PENDAHULUAN  

 Daging merupakan produk peternakan yang diperoleh dari hasil 

pemotongan ternak dengan sifatnya yang sangat mudah mengalami pembusukan 

(highly perishable). Salah satu daging yang banyak dikonsumsi adalah daging 

kerbau. Daging kerbau memiliki warna merah tua, seratnya lebih kasar dan tekstur 

dagingnya lebih liat dibandingkan daging sapi karena disembelih pada usia tua. 

Daging mudah mengalami kerusakan fisik akibat adanya aktivitas (autolisis) pada 
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daging. Aktivitas tersebut berupa proses biokimiawi yang kompleks (glikolisis 

anaerob/ postmortem) pada jaringan-jaringan daging.   

 Pengujian sifat fisik daging dapat dilakukan pada pH, Daya Ikat Air 

(DIA/WHC = Water Holding Capasity), keempukan dan susut masak. Keempat 

indikator ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Kecepatan 

penurunan pH daging dan nilai pH akhir (postmortem) akan menentukan kualitas 

daging. Kondisi pelayuan yang diinginkan adalah proses penurunan pH 

berlangsung lama, DIA tinggi dan susut masak daging rendah. Menurut Soeparno 

(2009) daging dengan daya ikat air rendah akan kehilangan banyak cairan, 

sehingga terjadi kehilangan berat. Semakin kecil nilai daya ikat air, maka susut 

masak daging semakin besar, dengan demikian kualitas daging semakin rendah 

karena banyak komponen-komponen nutrisi yang hilang. 

 Salah satu cara yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas fisik 

daging adalah pengawetan dalam bentuk marinasi. Marinasi adalah proses 

perendaman daging di dalam bahan marinade, sebelum diolah lebih lanjut. Usaha 

untuk mempertahankan kualitas daging dapat dilakukan dengan penggunaan 

bahan-bahan tambahan yang aman bagi produk daging itu sendiri. Salah satu 

bahan yang dapat digunakan sebagai bahan marinasi adalah daun tanaman pedada 

(Soneratia caseolaris). Tanaman pedada (Sonneratia caseolaris) adalah jenis 

mangrove yang banyak tumbuh dikawasan pesisir dengan adapatasi yang tinggi 

terhadap kondisi salinitas rendah. Yulianis et. all., (2016) menyatakan pada fraksi 

daun pedada (Soneratia ceseolaris) bahwa terdapat  senyawa bioaktif pada daun 

pedada seperti flavonoid, fenol, terpenoid dan tanin. Senyawa aktif yang terdapat 

pada daun pedada seperti flavonoid dan tanin mampu memperpanjang masa 

simpan daging dengan menghambat  reaksi autolisis pada daging.  

 Daging yang diolah menjadi suatu produk agar dapat dikonsumsi 

sebelumnya melewati perlakuan, salah satu diantaranya yaitu dengan cara 

penyimpanan. Bentuk penyimpanan daging dapat dilakukan pada suhu rendah 

(pendinginan dan pembekuan). Umumnya Penyimpanan daging pada suhu dingin 

merupakan salah satu cara yang banyak dilakukan oleh kalangan ibu rumah 

tangga berupa kulkas atau lemari pendingin. Cara penyimpanan bahan makanan 

pada  suhu ini sedikit diatas titik beku air dan bersifat sementara. Suhu yang 

digunakan antara -2
o
 sampai +10

o
 C dan pendinginan yang dilakukan sehari-hari 

5
o
-4

o
 C (Effendi, 2012).   

 Dewi (2000), menyatakan suhu penyimpanan daging merupakan faktor 

penting, penyimpanan pada suhu 5
o
C selama 2 hari tidak menurunkan kualitas 

daging  dan setelah 12 jam pH daging konstan yaitu pada kisaran 5.46-5.48. 

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul “Kualitas Fisik 

Daging Kerbau yang Dimarinasi dengan Jus Daun Tanaman Pedada (Sonneratia 

caseolaris) dengan Lama Simpan Berbeda”. 
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METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu  

 Penelitian ini  dilaksanakan pada tanggal 20 September 2017 sampai 20 

Oktober 2017 yang bertempat di  Laboratorium  Fakultas Peternakan, Universitas 

Jambi. 

Bahan Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun pedada, daging 

kerbau bagian Bisep femoris, aquades, coolbox, baskom atau panci, timbangan 

analitik, pisau, talenan, kertas label, blender, plastik klip, gelas ukur, pH meter, 

millimeter block, alat pengepres 35 kg, kertas saring whatman no 41, thermometer 

bimetal, refrigerator, penggaris dan kompor. 

Persiapan Jus Daun Pedada  

 Daun pedada yang digunakan di ambil dari ujung ranting pohon pada 

urutan daun keempat, memiliki warna hijau tua, dengan tekstur keras.  Daun 

pedada yang sudah dibersihkan ditimbang kemudian diblender dengan waktu dan 

kecepatan yang sama. Daun sebanyak 100 gr ditambah air 1000 ml untuk 

persetase 10%, daun sebanyak 200 gr ditambah air 1000 ml untuk persetase 20% 

dan daun sebanyak 300 gr ditambah air 1000 ml untuk persetase 30%.  

Persiapan Daging Kerbau 

 Daging (Bisep femoris) yang akan dimarinasi terlebih dahulu ditimbang   

kemudian dipotong sesuai dengan ukuran searah dengan serabut otot. Setelah itu 

daging direndam menggunakan daun pedada yang sudah di jus dalam wadah 

(baskom atau panci). Daging direndam selama 30 menit, ditiriskan kemudian 

disimpan pada suhu dingin selama 2 hari, 3 hari dan 4 hari.  

Analisis statistik 

 Penelitian ini menggunanakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) pola 

faktorial  4 x 3 dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah konsentrasi jus daun dan 

faktor kedua lama penyimpanan pada suhu dingin.  

 Faktor I  konsentrasi jus daun pedada terdiri dari 4 bagian, yaitu :  

KP 0 : Kontrol (100 gr daging) 

KP 1 : 10%  (100 g daun pedada + 1000 mL air) 

KP 2 : 20 %  (200 g daun pedada + 1000 mL air) 

KP 3 : 30 %  (300 g daun pedada + 1000 mL air) 

 Faktor II  lama penyimpanan  terdiri dari 3 tahap, yaitu : 

LS 1 : 2 hari  

LS 2 : 3 hari 

LS 3 : 4 hari 

 Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis ragam 

(ANOVA). Jika perlakuan  memperlihatkan pengaruh yang nyata maka 

dilanjutkan dengan uji berjarak Duncan (Steel dan Torrie, 1991).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

pH Daging 

 Nilai pH merupakan salah satu kriteria dalam penentuan kualitas daging. 

Tingkat keasaman (pH) adalah indikator untuk menentukan kadar keasaman atau 

keabsahan daging. Kecepatan penurunan pH daging dan nilai pH akhir 

(postmortem) akan menentukan kualitas daging. Kondisi normal yang diinginkan 

adalah proses penurunan pH berlangsung normal dan pH akhir sekitar 5.4- 5.8. 

Menurut Montolalu et. al., (2013) nilai pH adalah sebuah indikator penting 

kualitas daging dengan memperhatikan kualitas teknologi dan pengaruh kualitas 

daging segar. Sedangkan Lukman et. al., (2007) menyatakan perubahan nilai pH 

menjadi salah satu tolak ukur yang sangat penting untuk diperhatikan dalam 

perubahan daging postmortem. Nilai pH dapat menunjukkan penyimpangan 

kualitas daging, karena berkaitan dengan warna, keempukan, cita rasa, daya 

mengikat air dan masa simpan.  

 Tabel 1. Rataan pH  Daging berdasarkan Perlakuan Jus Daun Pedada dan Lama   

    Simpan  

Konsentrasi jus 

daun pedada 

Lama Penyimpanan 
Rataan 

LS1 LS2 LS3 

KP0 5.68±0.07 5.77±0.09 5.73±0.17 5.73
tn 

KP1 5.59±0.08 5.69±0.02 5.78±0.07 5.69
tn 

KP2 5.62±0.06 5.71±0.06 5.76±0.05 5.69
tn 

KP3 5.77±0.10 5.84±0.03 5.73±0.13 5.78
tn 

Rataan 5.66
a 

5.75
b 

5.75
b 5.72 

Keterangan: Superskrip dengan huruf  yang sama pada baris atau kolom yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata (P>0.05); KP0 (0% jus daun pedada), KP1 (10% jus daun 

pedada), KP1 (20% jus daun pedada) dan KP3 (30% jus daun pedada); LS1 (2 hari), 

LS2 (3 hari) dan LS3 (4 hari). 

   

 Berdasarkan hasil analisis sidik ragam interaksi antara pemberian jus daun 

pedada dan lama penyimpanan yang berbeda pada daging kerbau tidak 

berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap nilai pH. Faktor konsentrasi jus daun pedada 

tidak berpengaruh nyata (P>0.05) tetapi lama penyimpanan berpengaruh nyata 

(P<0.05) terhadap pH daging kerbau. Nilai pH daging kerbau pada lama 

penyimpanan 3 hari (5.75) berbeda ny ta (P<0.05) dengan penyimpanan 2 hari 

(5.66), tetapi sama dengan penyimpanan 4 hari (5.75). Hal ini diduga karena 

daging diperoleh dari ternak yang cukup istirahat sehingga pembentukan asam 

laktat dan penurunan nilai pH berjalan dengan sempurna. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Dewi (2012) menyatakan penurunan nilai pH daging ditentukan oleh 

kadar glikogen dan kadar asam laktat daging. Setelah ternak dipotong maka 
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selama konversi otot menjadi daging akan berlangsung proses glikolisis dalam 

keadaan anaerob.  

 Menurut Lawrie (2003) bahwa pH akhir daging yang dicapai merupakan 

petunjuk untuk mengetahui mutu daging yang baik. Daging yang mempunyai pH 

antara 5,5 - 5,7 (pH normal) memperlihatkan warna merah. Menurut Nurwanto 

dan Mulyani (2003) salah satu proses yang terjadi setelah pemotongan (36 jam 

pertama setelah kematian atau postmortem) adalah proses glikolisis anaerob atau 

glikolisis postmortem. Dalam glikolisis anaerob dihasilkan energi dan asam laktat. 

Asam laktat tersebut akan terakumulasi di dalam jaringan dan mengakibatkan 

penurunan nilai pH jaringan otot.  

 
Gambar 1. Rataan pH Daging berdasarkan Perlakuan Jus Daun Pedada dan Lama 

 Simpan. 

 Rataan nilai pH daging berdasarkan konsentrasi jus daun pedada secara 

berurutan adalah 5.75 (KP0), 5.69 (KP1), 5.69 (KP2) dan 5.78 (KP3).  Sedangkan 

berdasarkan lama penyimpanan 5.66 (LS1), 5.75 (LS2) dan 5.75 (LS3).  Hasil ini 

sesuai dengan pendapat Andryani (2017) bahwa senyawa-senyawa aktif seperti 

tanin yang terdapat pada ekstrak kulit batang pedada tidak meningkatkan nilai 

daging kerbau sampai konsentrasi 20% pH (5.2) namun pada konsentrasi 30% 

meningkat pH daging meningkat (5.3). Andryani (2017) menyatakan bahwa 

senyawa-senyawa aktif seperti tanin yang terdapat pada ekstrak kulit batang 

pedada tidak meningkatkan nilai daging kerbau sampai konsentrasi 20% pH (5.2) 

namun pada konsentrasi 30% meningkat pH daging (5.3). Sedangkan Rahmat 

(2008) menyatakan pH daging kerbau berkisar antara 5.6–5.8. Menurut Lawrie 

(2003) bahwa pH akhir daging yang dicapai merupakan petunjuk untuk 

mengetahui mutu daging yang baik. Daging yang mempunyai pH antara 5,5 - 5,7 

(pH normal) memperlihatkan warna merah cerah. 
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Daya Ikat Air (DIA/WHC = Water Holding Capacity) 

 Menurut Faisal (2015), daya ikat air merupakan indikator untuk mengukur 

kemampuan daging mengikat air maupun air yang ditambahkan selama ada 

pengaruh kekuatan dari luar. Soeparno (2009) menyatakan daya ikat air oleh 

protein daging adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya ataupun air yang 

sengaja ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya saat 

pemotongan daging, pemanasan, penggilingan serta tekanan. Kemampuan daging 

untuk menahan air merupakan suatu sifat penting karena dengan daya ikat air 

yang tinggi, maka daging mempunyai kualitas yang baik.  

Tabel 2. Rataan DIA Daging berdasarkan Perlakuan Jus Daun Pedada dan Lama    

 Simpan  

Konsentrasi jus 

daun pedada 

Lama Penyimpanan Rataan 

(mg/g) LS1(mg/g) LS2(mg/g) LS3(mg/g) 

KP0 70,16 84,44 110,91 88,50
a 

KP1 85,15 94,75 132,57 104,15
b 

KP2 103,29 103,88 140,18 115,78
b 

KP3 111,96 130,22 147,79 129,99
d 

Rataan (mg/g) 92,64
a 

103,32
b 

132,86
c 

109,61 

Keterangan: Superskrip dengan huruf  yang sama pada baris atau kolom yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata (P>0.05); KP0 (0% jus daun pedada), KP1 (10% jus daun 

pedada), KP1 (20% jus daun pedada) dan KP3 (30% jus daun pedada); LS1 (2 hari), 

LS2 (3 hari) dan LS3 (4 hari). 

 Berdasarkan hasil analisis ragam  interaksi antara konsentrasi jus daun 

pedada dan lama penyimpanan tidak berpengaruh nyata (P>0.05) tetapi, faktor 

konsentrasi jus daun pedada dan lama penyimpanan berpengaruh nyata (P<0.05) 

terhadap daya ikat air. Semakin tinggi konsentrasi jus daun pedada, semakin 

meningkat pula kemampuan protein daging dalam mempertahankan airnya. Nilai 

rata-rata tertinggi sebesar 147.79 mg/g (KP3) dan nilai rata-rata terendah 70.16 

mg/g (KP0). Meningkatnya daya ikat air saat konsentrasi jus daun pedada 

meningkat menandakan bahwa tanin berperan dalam melonggarkan ikatan serabut 

myofibril membentuk ruang-ruang kosong yang diisi oleh air dalam bentuk 

setengah bebas sehingga kemampuan daging mengikat air meningkat.  

Kemampuan protein daging dalam mengikat airnya di pengaruhi oleh nilai 

pH dan jumlah ATP dalam otot.  Hasil penelitian menunjukkan pH  daging berada 

diatas titik isoektrik protein daging yaitu dengan rata-rata 5.72. sehingga lebih 

banyak muatan positif yang dibebaskan dan kelebihan muatan negatif akibatnya 

banyak ruang yang terbentuk untuk molekul air. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soeparno (2009) bahwa menyatakan bahwa adanya perubahan daya ikat air 

jaringan otot post-mortem. Perubahan daya ikat air tersebut berkaitan dengan 

kemampuan protein otot dalam mengikat air, sedangkan kemampuan protein otot 



7 
 

dipengaruhi oleh nilai pH dan jumlah ATP jaringan otot. Daging yang mempunyai 

pH tinggi, jauh di atas pH isoelektrikdari aktomiosin. Maka protein akan mengikat 

air lebih banyak dan akibatnya daging menjadi kelihatan kering.   

 
Gambar 2. Rataan DIA Daging berdasarkan Perlakuan Jus Daun Pedada dan 

 Lama Simpan 

 Selama penyimpanan terjadi peningkatan daya ikat air pada daging kerbau. 

Nilai rata-rata tertinggi pada penyimpaan  empat hari  sebesar 147.79 mg/g (LS3)
 

dan terendah 70.17 mg/g (LS1) pada penyimpanan dua hari. Diduga semakin lama 

penyimpan, aktifitas  tanin juga semakin meningkat. Sehingga  lebih banyak air 

terikat pada  protein yang dipertahankan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ismarani 

(2012) bahwa senyawa tannin adalah senyawa astringent yang memiliki rasa sepat 

dari gugus polifenolnya yang dapat mengikat dan mengendapkan  atau 

menyusutkan protein. Ikatan kimia yang terjadi antara tannin-protein atau 

polimer-polimer lainnya. terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan 

kovalen. 

 Daya ikat air yang tinggi menunjukkan kemampuan protein daging dalam 

menahan airnya adalah baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Montolalu et. al., 

(2013) bahwa semakin besar daya mengikat air, semakin tinggi presentasi air yang 

terikat dalam produk tersebut. Lawrie (2003), menyatakan protein daging 

berperan dalam pengikatan air daging. Kadar protein daging yang tinggi 

menyebabkan meningkatnya kemampuan menahan air daging sehingga 

menurunkan kandungan air bebas dan begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi 

jumlah air yang keluar, maka daya mengikat airnya semakin rendah.  

4.3. Susut Masak 

 Susut masak merupakan perhitungan berat  yang hilang selama pemasakan 

atau pemanasan pada daging. Daya ikat air yang rendah akan menyebabkan 

persentase susut masak menjadi tinggi. Menurut Hartono et. al., (2013) susut 

masak (cooking loss) merupakan fungsi dari suhu dan lama pemasakan. 

Sedangkan Prayitno et. al., (2010) menyatakan bahwa susut masak adalah salah 

satu penentu kualitas daging yang penting, karena berhubungan dengan banyak 
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sedikitnya air yang hilang serta nutrien yang larut dalam air akibat pengaruh 

pemasakan. 

Tabel  3.  Rataan Susut Masak Daging berdasarkan Perlakuan Jus Daun Pedada    

dan Lama Simpan 

Konsentrasi jus 

daun pedada 

Lama Penyimpanan (LS) Rataan 

(%) LS1(%) LS2 (%) LS3(%) 

KP0 44.99±2.68
b 

21.44±2.34
a 

21.47±1.99
a 29.30

b 

KP1 45.05±1.80
b 

26.45±1.57
c 

21.59±2.08
a 31.03

b 

KP2 38.98±1.64
a 

22.02±2.03
ab 

21.04±1.42
a 27.34

a 

KP3 40.01±1.77
a 

25.55±1.99
bc 

26.56±1.72
b 30.71

b 

Rataan (%) 42.26
b 

23.86
a 

22.66
a 

29.60 

Keterangan: Superskrip dengan huruf  yang sama pada baris atau kolom yang sama menunjukkan 

tidak berbeda nyata (P>0.05); KP0 (0% jus daun pedada), KP1 (10% jus daun 

pedada), KP1 (20% jus daun pedada) dan KP3 (30% jus daun pedada); LS1 (2 hari), 

LS2 (3 hari) dan LS3 (4 hari). 

Berdasarkan hasil analisis ragam  interaksi antara konsentrasi jus daun 

pedada dan lama penyimpanan berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap susut masak 

daging kerbau.  Hasil interaksi antara  KP2 dan LS3 merupakan hasil interaksi 

terbaik sebesar 21.04%. Nilai susut masak tertinggi adalah 45.05% (KP1 LS1) Hal 

ini diduga peran dari tanin dalam mempertahankan protein daging selama 

penyimpanan dan aktifitas senyawa flavonoid membentuk ikatan hidrogen lebih 

banyak sehingga air bebas yang terdapat pada daging mampu tertahan pada 

tekanan panas (pemasakan). Hal ini sesuai dengan pendapat Iriyanti dan Yenti 

(2014) bahwa salah satu ikatan kimia yang terjadi antara tanin dan protein adalah 

ikatan hidrogen. Sedangkan Patil dan Jadhav (2013) meyatakan aktivitas 

antioksidan senyawa flavonoid dikaitkan dengan kemampuannya dalam 

mendonasikan atom hidrogen. 

 Faktor pemberian jus daun pedada berpengaruh nyata (P<0.05) dan lama 

penyimpanan berpengaruh sangat nyata  (P<0.05) terhadap susut masak daging 

kerbau. Penyimpanan 2 hari berbeda nyata (P<0.05) dengan penyimpanan 3 hari 

dan 4 hari, namun penyimpanan 3 hari dan 4 hari tidak berbeda nyata (P>0.05). 

Persentase susut masak terendah diperoleh pada lama penyimpanan empat hari 

dengan konsentrasi 20% (KP2) yaitu 21.04 %.  Daging dengan susut masak 

rendah mempunyai kualitas lebih baik karena kandungan nutrisi yang hilang 

selama proses pemasakan lebih sedikit dibanding dengan susut masak yang 

persentasinya lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Soeparno (2009) menyatakan 

bahwa daging dalam jumlah susut masak rendah mempunyai kualitas yang lebih 

baik karena kehilangan nutrisi saat perebusan akan lebih sedikit. Pada umumnya 

susut masak bervariasi antara 1.5%-54.5% dengan kisaran normal 15-40%. 
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Gambar 3. Rataan Susut Masak  Daging berdasarkan Perlakuan Jus Daun Pedada   

       dan Lama Simpan. 

 Nilai rataan susut masak menunjukkan bahwa daging kerbau mengalami 

penurunan. Rataan susut masak daging secara berurutan adalah 42.26% (LS1), 

23.91% (LS2) dan 22.67% (LS4). Hal ini sesuai dengan pendapat Soeparno 

(2009) bahwa umumnya susut masak bervariasi antara 1.5%-54.5% dengan 

kisaran normal 15-40%. Sedangkan Nurhayati (2015) menyatakan penggunaan 

ekstrak buah pinang tua sampai konsentrasi 30% mampu menurunkan susut 

masak daging kerbau (10.42%). Prayitno et. al., (2010) menyatakan semakin kecil 

persen susut masak berarti semakin sedikit air yang hilang dan nutrien yang larut 

dalam air. Begitu juga sebaliknya semakin besar persen susut masak maka 

semakin banyak air yang hilang dan nutrien yang larut dalam air. 

PENUTUP 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KP2 (20%) dan 

LS3 (4 hari) merupakan hasil interaksi terbaik terhadap nilai Ph, DIA dan susut 

masak daging kerbau. 

Saran  

 Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kualitas kimia dan biologis 

pada daging kerbau yang dimarinasi jus daun pedada dengan lama penyimpanan 

yang diperpanjang. 
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