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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air, baik yang

diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku

pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan

pembuatanmakananatau minuman (Peraturan Pemerintah, 2004). Kebutuhan akan

pangan bagi manusia merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan karena

pangan merupakan sumber zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan

mineral) yang memiliki peranan penting dalam proses kehidupan sel atau jaringan

tubuh.

Keamanan pangan yang perlu diperhatikan bukan hanya pada pihak

produsen, tetapi juga dari konsumen sendiri. Konsumen di Indonesia pada

umumnya belum memahami masalah tahapan keamanan pangan secara utuh,

sehingga tingkat kepedulian konsumen terhadap keamanan dan kebersihan produk

pangan asal hewan di pasar masih rendah. Rendahnya kepedulian konsumen

terhadap keamanan pangan dan kebersihan produk hasil ternak khususnya daging

ayam, berdampak pada rendahnya kualitas yang dihasilkan karena produsen tidak

begitu memperhatikan kebersihan produk yang dihasilkan. Kasryno dkk. (2004)

menyatakan bahwa permintaan pangan asal hewani cenderung meningkat sejalan

dengan pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, perubahan pola hidup,

peningkatan kesadaran akan gizi dan perbaikan pendidikan masyarakat. Semakin

laju pertumbuhan penduduk yang demikian pesat dan meningkatnya penghasilan
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serta kesadaran penduduk akan pentingnya protein hewani harus diimbangi

dengan ketersediaan dan kecukupan pangan asal ternak yang tentunya memenuhi

kriteria ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). Keamanan dan kehalalan produk

pangan asal ternak harus diperhatikan agar produk dapat dipasarkan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Daging ayam merupakan bahan pangan asal ternak yang digemari oleh

masyarakat Indonesia karena harganya tergolong murah dan penting untuk

memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Permintaan akan daging ayam

yang sangat tinggi menyebabkan tumbuhnya tempat pemotongan ayam skala kecil

baik secara rumahan dan di pasar. Dilihat dari segi bangunan dan prosedur

produksi, tempat pemotongan unggas skala kecil ini belum sesuai dengan

persyaratan SNI Rumah Pemotongan Unggas. Tempat pemotongan ayam skala

kecil belum sepenuhnya menerapkan StandardSanitation Operational Procedure

(SSOP) ketika melaksanakan produksi sehingga resiko daging ayam yang

dihasilkan terkontaminasi bakteri adalah sangat tinggi.

Tempat pemotongan ayam yang masih bersifat tradisonal, masih banyak

kelengkapan peralatan, teknik pemotongan dan cara penanganan yang belum

memenuhi aspek kebersihan dan kesehatan. Sebagian produsen daging ayam

masih menggunakan peralatan yang seadanya untuk melakukan pemotongan ayam

seperti ditempat pemotongan ayam dipasar tradisional kota Pekanbaru. Tempat

pemotongan ayam dipasar tradisional kota Pekanbaru masih menggunakan pisau

yang kurang steril selain itu pisau untuk menyembelih digunakan juga untuk

memotong dan mencincang daging segar. Talenan yang digunakan masih

menggunakan kayu yang susah untuk dibersihkan karena permukaannya yang
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tidak rata, selain itu pisau dan talenan tersebut jarang dibersihkan atau dicuci

sehingga bakteri patogen akan cepat berkembang dan dapat mengkontaminasi

daging ayam segar tersebut. Tempat pemotongan ayam sangat berperan dalam

menentukan daging ayamyang aman, sehat, utuh dan halal. Salah satu tempat

penyedia daging ayam segar adalah pasar tradisional, yang merupakan tempat

rawan dan beresiko cukup tinggi terhadap kontaminasi bakteri patogen karena

sanitasi dan kebersihan lingkungan yang masih rendah.

Hasil penelitian Kuntoro dkk. (2012) menyatakan bahwa Angka Lempeng

Total (ALT) atau Total Plate Count (TPC) sampel peralatan pemotongan yang

digunakan di RPH Kota Pekanbaru adalah 1,9 x 106 cfu/ ml pada pisau daging dan

1,8 x 109 pada talenan. Tingginya kontaminasi pada peralatan, tempat dan higienis

personal dapat menjadi sumber kontaminasi silang yang mempengaruhi kualitas

produk akhir. Menurut Lukman dkk. (2009) menambahkan bahwa personal

hygiene merupakan suatu tahap dasar yang harus dilaksanakan untuk menjamin

produksi pangan yang aman. Personal higiene mengacu pada kebersihan tubuh

perseorangan dan merupakan hal yang berperan penting dalam proses sanitasi

pangan.

Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan

atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan

penyakit tersebut (Peraturan Pemerintah, 2012). Marriot and Norman (1985)

menyatakan bahwa sanitasi dapat juga diartikan sebagai ilmu terapan yang

mengembangkan penyajian makanan dengan lingkungan yang higiene dengan

penanganan yang baik dalam mencegah kontaminasi makanan dengan

mikroorganisme. Sanitasi yang baik bukan hanya terletak pada kebersihan bahan
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baku melainkan peralatan, ruang, pekerja, penanganan dan pengolahan limbah.

Tujuan sanitasi tempat pemotongan ternak ialah untuk mencegah pencemaran

lingkungan agar diperoleh daging higienis dan sehat (Sudarwanto, 2004).

Kerusakan daging ayam secara biologis banyak diakibatkan oleh adanya

pertumbuhan mikroorganisme yang berasal dari ternak, pencemaran dari

lingkungan baik pada saat proses pemotongan, penyimpanan, maupun pemasaran.

Kontaminasi awal bakteri pada daging ayam diakibatkan dari mikroorganisme

yang masuk ke pembuluh darah bila pisau yang digunakan untuk penyembelihan

tidak steril. Kontaminasi pada permukaan daging ayam dapat terjadi selama

penyembelihan, pemrosesan, penyimpanan dan distribusi atau pengangkutan

daging.

Kontaminasi bakteri pada daging ayam banyak terjadi pada saat

pemotongan, pengemasan, pendistribusian dan pengolahan asal ternak (Jay et al,

2005). Kontaminasi juga dapat terjadi akibat sanitasi yang kurang baik di

peternakan, tempat pemotongan maupun tempat pengolahan daging. Pemakaian

air yang tidak baik saat sanitasi dalam proses pemotongan, pengolahan dan

penyimpanan jugadapat meningkatkan jumlah cemaran mikroba pada daging

ayam. Lukman dan Purnawarman (2009) menyatakan bahwa evaluasi

mikrobiologi pada peralatan dan permukaan-permukaan yang kontak dengan

pangan merupakan kegiatan penting untuk mengetahui efektifitas pembersihan

dan disinfeksi yang diterapkan, termasuk tingkat cemaran pada proses tersebut.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan kajian tentang analisa Angka

Lempeng Total (ALT) atau Total Plate Count (TPC) dan cemaran Eschericia
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colidari peralatan yang digunakan saat pemotongan di Tempat Pemotongan Ayam

Tradisional Kota Pekanbaru.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Angka Lempeng Total (ALT)

atau Total Plate Count (TPC) dan mendeteksi kontaminasi bakteri Eschericia coli

pada peralatan yang digunakan oleh penjual daging ayam.

1.3. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

keamanan daging ayam segar yang dijual dipasaran. Informasi yang didapat juga

diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah yang berwenang dalam

menghasilkan daging ayam yang baik, serta dapat memberikan kesadaran kepada

produsen daging ayam tentang pentingnya sanitasi dan higiene tempat

pemotongan dan penjualan ayam sehingga dapat mengurangi kontaminasi bakteri

dan menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, halal dan toyyib.

1.4. Hipotesis

Peralatan pemotongan (pisau dan talenan) yang digunakan untuk

menangani daging ayam di tempat pemotongan ayam tradisional Kota Pekanbaru

mengandung Angka Lempeng Total (ALT) atau Total Plate Count (TPC) dan

tercemar Escherichia coli lebih tinggi dibandingkan SNI 2897: 2008 tentang

metode pengujian cemaran mikroba dalam daging, telur dan susu, serta hasil

olahannya.


