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BAB 1  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Daging ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan 

manusia. Konsumsi produk perunggasan khususnya daging ayam diprediksikan 

akan terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk 

Indonesia, kenaikan pendapatan, perubahan gaya hidup, serta tingginya kesadaran 

akan pentingnya protein hewani dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa.  

Pada tahun 2008, data Direktorat Jendral Peternakan menunjukkan konsumsi 

daging ayam mencapai 3.8 kg/kap/th. Jika dibandingkan dengan konsumsi daging 

ternak yang lain, jumlah konsumsi daging ayam mencapai 84,07% dari total 

konsumsi daging ternak lainya (Ditjennak, 2008). Hal ini menunjukkan 

ketergantungan masyarakat terhadap daging ayam cukup tinggi.  

Daging ayam merupakan produk yang rentan terkontaminasi akan 

mikroorganisme patogen maupun nonpatogen. Mikroorganisme ini dapat 

menyebab kebusukan melalui infeksi hewan ketika hidup atau dengan 

kontaminasi daging pasca mati (Lawrie, 2003). Mikroorganisme yang sering 

mengkontaminasi daging ayam adalah bakteri Salmonella sp Bakteri Salmonella 

sp dapat menimbulkan penyakit yang disebut Salmonellosis yang tercatat sebagai 

penyakit akibat pangan utama di dunia. Salmonella adalah genus bakteri yang 

merupakan penyebab utama food borne disease. Bakteri ini umumnya ditularkan 

ke manusia melalui konsumsi makanan terkontaminasi yang berasal dari hewan, 

terutama unggas, daging, telur dan susu (WHO, 2014). 
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Dalam sebuah penelitian dicatat bahwa kejadian salmonellosis di dunia pada 

tahun 2000, dilaporkan 21,6 juta kasus dengan 216 ribu meninggal, dan lebih dari 

90% terjadi di Asia (Crump et al, 2004). Salah satu spesies bakteri ini yang sering 

menimbulkan masalah kesehatan penting adalah Salmonella typhi yang 

menyebabkan penyakit tifus. Berdasarkan laporan Ditjen Pelayanan Medis 

Depkes RI, pada tahun 2008, demam tifoid menempati urutan kedua dari 10 

penyakit terbanyak pasien rawat inap di rumah sakit di Indonesia dengan jumlah 

kasus 81.116 dengan proporsi 3,15%, urutan pertama ditempati oleh diare dengan 

jumlah kasus 193.856 dengan proporsi 7,52% (Depkes RI, 2009). Dengan 

demikian, kejadian Salmonellosis bukan merupakan kejadian langka di Indonesia. 

Daging ayam menempati posisi puncak dalam data produksi ternak di kota 

Surabaya, dengan total mencapai 33.110.506 kg pada tahun 2013, terpaut jauh 

dengan produksi daging sapi yang hanya mencapai 14.120.303 kg di tahun yang 

sama (Disnakjatim, 2013). Pasar tradisional merupakan tempat utama peredaran 

daging ayam di Surabaya. Kondisi pasar yang tidak layak dan tidak sesuai juga 

turut menjadi faktor penyebab kerusakan dan peningkatan cemaran bakteri pada 

daging ayam. Menurut Departemen Pertanian (2005) syarat tempat penjualan 

daging yang layak adalah terpisah dari tempat penjualan komoditi lain, bangunan 

permanen yang selalu dalam keadaan bersih, lantai kedap air, ventilasi cukup, 

tidak ada gangguan dari vektor penyebar penyakit seperti tikus, lalat dan kecoak, 

serta memiliki akses air bersih untuk sarana pembersihan tempat penjualan dan 

pencucian tangan. 
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Seiring tingginya permintaan daging ayam, banyak peternak yang memilih 

jalan pintas untuk meningkatkan performa daging ayam dengan memberikan 

pemanfaatan antibiotika pada saat masa pemeliharaan ayam. Studi di Inggris 

menunjukkan bahwa penggunaan antibiotika dalam pakan dapat mengurangi 

penggunaan pakan sebesar 3% dan meningkatkan produksi ayam sebesar 10% 

(Livingstone, 1985). Pemakaian antibiotika pada pakan ternak di Indonesia juga 

banyak dilakukan terutama dalam pakan unggas. Hasil monitoring dan surveilans 

residu antibiotika pada sampel daging sapi, daging ayam, dan telur di kota 

Padang, dan Pakanbaru pada tahun 2004 menunjukkan adanya residu golongan 

tetrasiklin 3% dan aminoglikosida 2% (98 sampel) di Padang serta golongan 

penisilin 4,8% (22 sampel) di Pekanbaru (Fitria, 2004). Di Jakarta dan Jawa Barat 

ditemukan sebanyak 97% peternak ayam pedaging yang memanfaatkan 

antibiotika sebagai imbuhan pakan atau feed additive (Deptan, 1993).  

Pemanfaatan antibiotika pada level sub-terapi atau karena kurang 

memperhatikan aturan penggunaannya telah terbukti mengakibatkan adanya 

residu antibiotika dalam produk peternakan dan berkembangnya mikroba yang 

resisten dalam tubuh ternak maupun tubuh manusia yang mengkonsumsinya (Jin 

et al, 1997). Hal tersebut terjadi dikarenakan bakteri patogen asal hewan yang 

telah resisten terhadap antibiotika dapat mentransfer gen yang resisten tersebut ke 

manusia (Jetacar, 1999). Pengaruh residu antibiotika dalam makanan terhadap 

manusia diantaranya adalah dapat menyebabkan alergi bagi konsumen yang 

hipersensitif, membuat resisten bakteri patogen sehingga dapat menyebabkan 
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berkembangnya suatu penyakit yang tidak dapat dikontrol dengan antibiotika lain 

(Rooslamiati, 2006). 

Melihat angka kejadian salmonellosis dan potensi daging ayam sebagai 

media yang rentan terkontaminasi bakteri serta fenomena pemberian antibiotika 

sebagai feed additive untuk pemeliharan ayam pedaging, maka peneliti ingin 

mengetahui adanya kontaminasi Salmonella sp pada daging ayam broiler yang 

dijual di pasar tradisional Surabaya Pusat dan adanya resistensi antibiotika 

terhadap bakeri Salmonella sp hasil dari isolasi pada daging ayam broiler tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah daging ayam yang dipasarkan di pasar tradisional Surabaya 

Pusat sudah tercemar Salmonella sp? 

2. Bagaimanakah resistensi bakteri Salmonella sp yang diisolasi dari 

daging ayam broiler di pasar tradisional Surabaya Pusat terhadap 

antibiotika?  

1.3 Landasan Teori 

Daging ayam banyak tercemar oleh mikroorganisme dari lingkungan 

sekitarnya dan merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Bakteri 

yang sering terdapat pada daging ayam adalah Salmonella sp. Pencemaran 

Salmonella sp pada daging ayam merupakan hasil kontaminasi langsung atau 

tidak langsung dengan sumber pencemar seperti tanah, udara, air, debu, saluran 

pencernaan dan pernafasan manusia maupun hewan. Kontaminasi tersebut dapat 
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terjadi baik secara endogenous, yaitu infeksi yang terjadi saat hewan tersebut 

masih hidup, maupun secara eksogenous, yaitu kontaminasi yang terjadi saat 

hewan telah menjadi karkas, baik saat pemotongan hingga saat penjualan di pasar 

(Lawrie, 2003).  

Bakteri dari genus Salmonella merupakan salah satu bakteri penyebab 

infeksi, jika tertelan dan masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan gejala yang 

disebut salmonellosis. Salmonella sp yang mencemari daging ayam dapat 

berkembang biak secara cepat karena tersedianya sumber makanan dan keadaan 

lingkungan yang panas dan lembab dapat memicu pertumbuhannya. Salmonella 

sp terdapat pada makanan dalam jumlah tinggi tetapi tidak selalu menimbulkan 

perubahan dalam hal warna, bau, maupun rasa dari makanan tersebut. Semakin 

tinggi jumlah Salmonella sp di dalam suatu makanan, maka semakin besar 

timbulnya resiko infeksi pada orang yang menelan makanan tersebut dan semakin 

cepat waktu inkubasi sampai munculnya gejala infeksi (Supardi dan Sukamto, 

1999).   

Terjadinya pencemaran mikroba patogen pada daging ayam disebabkan oleh 

berbagai faktor, seperti sanitasi yang buruk di peternakan, rumah potong unggas 

atau tempat pengolahan daging ayam. Daging ayam dapat terkontaminasi 

mikroorganisme patogen akibat menggunakan air bersanitasi yang buruk untuk 

proses pengelolaan maupun produksi daging ayam (Kornacki dan Johnson 2001). 

Keberadaan Salmonella sp terlebih pada daging ayam dapat menyebabkan 

kekhawatiran masyarakat akan bahayanya jika mengkonsumsi daging ayam.  
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Potensi daging ayam sebagai sumber protein hewani unggulan memang 

tidak dapat dipungkiri. Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan 

daging ayam, maka diusahakan berbagai cara untuk dapat meningkatkan produksi 

ayam pedaging, khususnya ayam broiler. Salah satu caranya yaitu dengan 

penggunaan obat-obatan, khususnya antibiotika. (Wiryosuhanto, 1990). 

Penggunaan antibiotika sebagai feed additive dapat meningkatkan produksi ayam 

pedaging, namun disisi lain pemakaian antibiotika yang tidak beraturan dapat 

menyebabkan residu dalam jaringan atau organ hewan. Residu ini dapat 

membahayakan bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya karena dapat 

menyebabkan reaksi alergi yaitu mengakibatkan peningkatan kepekaan, reaksi 

resistensi akibat mengkonsumsi antibiotika konsentrasi rendah dalam jangka 

waktu yang lama.  

Studi tahun 1995-2001, berhasil diisolasi 2.812 enterpatogen penyebab diare 

dari 8 rumah sakit di Indonesia dan diuji resistensinya dan menghasilkan data 

untuk bakteri Salmonella sp ditemukan 17,7% telah resisten terhadap antibiotika, 

Salmonella typhi sebanyak 3,9% resisten terhadap antibiotika, dan Salmonella 

paratyphi A 0,7% resisten terhadap antibiotika (Tjaniadi, 2003). Penelitian yang 

dilakukan oleh Noor dkk (2006) menghasilkan banyaknya isolat Salmonella 

enteritidis yang resisten terhadap kloramfenikol adalah 14,28%, sedangkan yang 

resisten terhadap tetrasiklin dan amoksisilin adalah 28,57%. Sementara resistensi 

isolat Salmonella hadar adalah 12,5% terhadap kloramfenikol, 50% terhadap 

amoksisilin, dan 75% terhadap tetrasiklin. 
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Mulyana (2007) berhasil menguji resistensi 317 isolat Salmonella sp dari 

Rumah Sakit Imanuel Bandung terhadap antibiotika dengan hasil, sebanyak 

7,89% resisten terhadap antibiotika trimetoprim-sulfametisazol, 6,95% resisten 

terhadap trimetoprim, 4,11% resisten terhadap siprofloksasin, 0,95% resisten 

terhadap kloramfenikol dan 0,62% resisten terhadap amoksisilin.  
 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

1. Mengetahui tingkat pencemaran bakteri Salmonella sp pada daging ayam 

yang dipasarkan di pasar tradisional Surabaya Pusat. 

2. Mengetahui resistensi bakteri Salmonella sp yang diisolasi dari daging 

ayam broiler di pasar tradisional Surabaya Pusat terhadap antibiotika. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

1. Tingkat pencemaran Salmonella sp pada daging ayam yang dipasarkan di 

pasar tradisional Surabaya 

2. Adanya resistensi antibiotik terhadap bakteri Salmonella sp yang diisolasi 

dari daging ayam broiler di pasar tradisional Surabaya Pusat  

Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam memilih daging 

ayam yang baik untuk mencegah penyebaran penyakit Salmonellosis dan juga 

dapat membantu para peneliti lain sebagai bahan rekomendasi penelitian lebih 

lanjut. 
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