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RINGKASAN 

Daging ayam adalah media yang baik dalam menumbuhkan bakteri, baik 

patogen maupun non patogen. Salah satu bakteri yang sering mengontaminasi 

daging ayam adalah bakteri Salmonella sp penyebab penyakit Salmonellosis.  

Peningkatan permintaan akan daging ayam membuat para peternak harus memutar 

otak agar menghasilkan ayam dengan performa yang baik guna memenuhi 

permintaan tersebut. Salah satu cara yang digunakan oleh peternak adalah dengan 

menambahkan antibiotika sebagai feed additive. Penggunaan antibiotika pada 

pakan ayam dapat meninggalkan residu yang nantinya akan membuat bakteri 

dalam tubuh manusia menjadi resisten jika terlalu sering mengonsumsinya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi adanya cemaran bakteri 

Salmonella sp pada daging ayam broiler dan resistensi dari bakteri tersebut 

terhadap antibiotika. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk 

memberikan informasi mengenai keadaan cemaran Salmonella sp pada daging 

ayam broiler dan resistensinya terhadap antibiotika. 

Terdapat tujuh pasar yang masing-masing pasar diambil tiga hingga empat 

sampel sehingga didapatkan 30 sampel daging ayam broiler. Masing-masing 

sampel diambil 25 gram dari bagian musc. pectoralis. Dua puluh lima gram 

sampel dimasukkan kedalam 225 ml media Buffered Pepton Water (BPW) steril 

sebagai tahap pre-enrichment kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 18-20 

jam. 

Ambil masing-masing 1 ml sampel dari hasil pre-enrichment, inokulasikan 

pada 10 ml media Tethrationate Broth (TT) dan 10 ml media Selenite Cystine 
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Broth (SC), inkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. Kultur yang tumbuh 

kemudian diinokulasikan pada media Salmonella Shigella Agar (SSA), inkubasi 

pada suhu 37oC selama 24 jam. Lima koloni yang diduga Salmonella sp (bulat 

transparan dengan bintik hitam ditengahnya). kemudian diuji biokimia 

menggunakan media Triple Sugar Iron Agar (TSI-A), Simon Citrate Agar (Sitrat), 

Sulfide Indol Motility (SIM) dan Methyl Red-Voges Proskauer (MR-VP), 

inkubasikan pada suhu 370C selama 24-48 jam. Hasil sampel positif kemudian 

diuji sensitivitasnya terhadap antibiotika dengan metode difusi. Setiap sampel 

positif dibiakan pada media plate Nutrient Agar, kemudian masing-masing koloni 

yang terbentuk setelah diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam ditransfer pada 

cairan NaCl fisiologis steril untuk membuat suspensi Salmonella sp dengan 

kekeruhan setara McFarland 0.5. Swab merata suspensi Salmonella sp pada 

permukaan media Muller-hinton agar. Letakkan media disk antibiotika uji, yaitu 

amikacin, meropenem, ofloxacin, ampicillin sulbactam dan nalidixic acid. pada 

permukaan media Muller-Hinton agar, inkubasikan pada suhu 37oC selama 24 

jam. Diameter daerah hambat masing-masing antibiotik diukur menggunakan 

jangka sorong dan interpretasikan hasilnya menggunakan tabel Kirby Bauer.  

Hasil penelitian ini ditemukan 27 sampel positif mengandung Salmonella 

sp. Dari 27 sampel positif tersebut teridentifikasi 100% sensitif terhadap 

meropenem dan amikacin; 88,9% sensitif terhadap ampicillin sulbactam dan 

ofloxacin; 7,4% intermediate terhadap ampicillin sulbactam dan nalidixic acid; 

sebanyak 3,7% resisten terhadap ampicillin sulbactam; 11,1% resisten terhadap 

ofloxacin dan 44,4% positif resisten terhadap nalidixic acid.
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