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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keamanan Pangan Asal Hewan

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan guna

mencegah pangan dari cemaran biologi, kimia dan benda lainnya yang dapat

mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia (Peraturan

Pemerintah, 2004). Sumber pangan yang berasal dari sumber nabati ataupun

hewani perlu perlakuan khusus, terutama pangan hewani segar seperti daging

ayam, daging sapi, ikan dan lainya (Soeparno, 1994). Bahri (2008) menyatakan

bahwa bahan pangan asal ternak merupakan sumber gizi untuk pertumbuhan dan

kehidupan manusia, tetapi dapat berbahaya bagi kesehatan manusia apabila

produk tersebut tidak layak dikonsumsi.

Keamanan pangan merupakan masalah yang sangat kompleks sebagai

hasil dari interaksi antara toksisitas mikrobiologi, toksisitas kimiawi dan status

gizi yang keseluruhannya saling berkaitan (Dewi, 2008). Winarno (2004)

menyatakan bahwa masalah keamanan pangan di Indonesia meliputi antara lain

pencemaran pangan oleh mikroba karena kurang pengetahuan tentang pentingnya

praktik sanitasi dan higiene, pencemaran oleh bahan kimia berbahaya seperti

pestisida, residu obat, logam berat dan lainnya, penggunaan bahan berbahaya

yang dilarang digunakan untuk pangan seperti formalin, boraks dan sebagainya.

Penggunaan melebihi batas maksimum yang diijikan dari bahan tambahan pangan

yang sudah diatur penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM).
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Mikroba patogen yang terdapat pada ternak mulai mengkontaminasi dan

merusak jaringan ketika ternak itu dipotong sehingga bahan pangan hewani cepat

mengalami kerusakan bila tidak mendapat penanganan yang baik (Rahayu, 2006).

Betty dan Yendri (2007) menyatakan bahwa bahan pangan asal ternak mudah

terkontaminasi oleh mikroba patogen terutama daging karena banyak

mengandung kadar air yang tinggi ± 68,75% yang sangat baik untuk pertumbuhan

mikroba, karena kaya akan nitrogen dan mineral dan mengandung

mikroorganisme yang menguntungkan bagi mikroba lain. Jumlah mikroba pada

daging dipengaruhi oleh perlakuan sebelum ternak dipotong.

Fardiaz (1994) menyatakan bahwa bahaya mikroba dalam keamanan

pangan asal dapat meliputi antara lain : bakteri, virus, parasit dan protozoa.

Bahaya mikrobiologi pada bahan pangan dapat berasal dari lingkungan penjualan

atau penyajian yang tidak bersih, pekerja yang kotor dan menderita penyakit

infeksi, peralatan atau wadah yang tidak bersih dan kontaminasi silang antara

makanan yang telah dimasak dengan bahan mentah juga merupakan faktor

penting penyebab kontaminasi mikrobiologi. BPOM (2007) menuliskan penyebab

keracunan makanan di Indonesia sebesar 14% akibat cemaran mikroba, 12%

akibat kimia, dan 57% tidak diketahui penyebabnya. Jumlah dan jenis mikroba

yang berbahaya pada daging ayam yang dipotong dan dijual di pasar tradisional

sangat mengkhawatirkan bagi konsumennya (Budinuryanto dkk. 2000).

Foodborne disease merupakan penyakit yang dihasilkan dari pencemaran

dan penyerapan makanan yang mengandung mikroba oleh tubuh manusia,

mikroba masuk ke dalam saluran pencernaan manusia melalui makanan, yang

kemudian diserap oleh tubuh, sehingga menyebabkan gejala penyakit (Gustiani,
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2009). Syukur (2006) menyatakan bahwa mikroba yang berbahaya dan dapat

membahayakan kesehatan manusia adalah Coliform, Escherichia coli,

Enterococci, Staphylococcus aureus, Clostridium sp., Salmonella sp.,

Camphylobacter sp., dan Listeria sp. Menurut Stewart et al. (2003) tingkat bahaya

bakteri patogen tergantung pada beberapa faktor antara lain: faktor lingkungan

(komposisi makanan, suhu, dll), faktor bakteri (galur, jenis toksin, dll).

Dewi (2008) menyatakan bahwa kasus yang ditimbulkan oleh pangan

yang terkontaminasi bakteri patogen dapat digolongkan menjadi dua yaitu infeksi

dan intoksikasi. Infeksi disebabkan karena mengkonsumsi bahan pangan yang

terkontaminasi bakteri patogen dan bakteri tersebut berkembang biak dalam

saluran pencernaan. Gejala yang ditimbulkan terjadi setelah masa inkubasi selama

12-24 jam dan ditandai dengan gangguan perut, pusing, mual, diare, muntah,

demam dan sakit kepala. Sedangkan intoksikasi disebabkan karena

mengkonsumsi toksin yang dihasilkan oleh bakteri patogen yang terdapat dalam

bahan pangan. Gejala intoksikasi umumnya terjadi dengan cepat yaitu 1-12 jam

dengan ditandai seringnya muntah-muntah ringan dan diare. Gejala penyakit dan

media mikroba pada bahan pangan asal ternak terlihat pada Tabel 2.1.

Djaafar dan Rahayu (2007) menyatakan bahwa jaminan keamanan pangan

diperoleh melalui penerapan sistem keamanan pangan dalam setiap proses

poduksi, seperti: Good Farming Practices (GFP) sistem yang diterapkan pada saat

budi daya/ pemeliharaan, Good Manufacturing Practices (GMP) sistem yang

diterapkan pada saat pengolahan, Good Handling Practices (GHP) sistem yang

diterapkan saat penanganan tahap pasca panen, Good Distribution Practices



9

(GDP) sistem yang diterapkan saat pendistribusian produk pertanian atau bahan

pangan lainnya kepada konsumen agar tetap aman untuk dikonsumsi.

Tabel 2.1. Beberapa gejala penyakit dan media pencemaran mikroba pada bahan
pangan asal ternak.

Agens Media Gejala
Coliform

Escherichia coli

Salmonella
Campylobacter

Listeria

Makanan yang tercemar
feses

Makanan yang tercemar
feses

Air pencuci terkontaminasi
Kontak dengan permukaan
karkas unggas yang
terinfeksi, atau
mengkonsumsi daging ayam
yang masih mentah
Makanan mentah, susu yang
dipasteurisasi, keju lunak

Mual, nyeri perut, diare,
muntah, berak darah,
demam, kejang, kekurangan
cairan/ dehidrasi
Diare berdarah dan
kesakitan karena kram perut
disertai demam
Demam, diare, kram perut
Demam, diare, kram perut

Infeksi di selaput otak,
infeksi meluas ke dalam
saluran darah

Sumber : Andriani (2005)

Sibarani (2011) menyatakan bahwa bahan pangan asal hewan merupakan

produk yang mudah rusak sehingga pengawasan sangat penting dilakukan untuk

menjaga keamanan dan mutu pangan. Namun dalam melakukan pengawasan di

Indonesia masih terbentur beberapa hambatan diantaranya adalah: kelembagaan

dan koordinasi pengawasan pangan yang belum jelas, peraturan dan pedoman

yang belum lengkap, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas,

sumber dana yang terbatas, dan kemampuan laboratorium analisis pangan yang

terbatas.
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2.2. TempatPemotongan dan Penjualan Ayam

Tempat Pemotongan Ayam (TPA) berbeda dengan Rumah Potong Ayam

(RPA). TPA adalah suatu tempat atau bangunan dengan rancang bangun dan

syarat tertentu oleh pihak berwenang ditunjuk sebagai tempat untuk memotong

ayam bagi konsumsi masyarakat umum terbatas dalam suatu wilayah kecamatan

atau pasar tertentu dengan kapasitas pemotongan maksimum 500 ekor per hari

(Zuber, 2008). RPA adalah kompleks bangunan dan kontruksi khusus yang

memenuhi syarat teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat

memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum (BSN, 1999).

Narani (2009) menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan di

tempat pemotongan ayam antara lain: lokasi, bangunan, sarana prasarana,

peralatan, prosedur operasional pemotongan unggas yang baik, praktek higiene

dan sanitasi, tindakan biosekuriti, higiene personal, serta pembinaan dan

pengawasan. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Departemen Pertanian

(2010) menyatakan bahwa bangunan tempat penjualan hasil ternak terutama

daging harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan mudah

perawatannya, serta tempat pajangan (show case) dan peralatan yang kontak

dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang

bersifat toksik, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kuat, tidak

dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi.

Badan Standarisasi Nasional (1999) menyatakan bahwa RPA harus

memiliki daerah kotor dan daerah bersih. Daerah kotor adalah daerah dengan

tingkat pencemaran biologi, kimiawi, dan fisik yang tinggi sedangkan daerah

bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologi, kimia dan fisik yang
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rendah. Mulyadi dkk. (2011) menambahkan bahwa RPA tradisional/ TPA belum

mendapatkan sentuhan inovasi teknologi yang memadai dan kurang

memperhatikan aspek sanitasi dan higiene pada alat-alat pemotongan dan

penanganan karkas sehingga menghasilkan karkas yang bermutu rendah.

Soekarto (1990) menyatakan bahwa peralatan yang digunakan harus

memenuhi persyaratan sanitasi yaitu mudah dibersihkan, terbuat dari bahan  yang

tahan karat, mudah dibongkar pasang, dan mudah dioperasikan. Fardiaz (1989)

penggunaan alat-alat yang kotor dan mengandung mikroba yang jumlahnya cukup

tinggi merupakan sumber kontaminasi utama dalam pengolahan pangan. Mikroba

yang terdapat pada peralatan bukan hanya mampu bertahan tetapi dapat

berkembang dalam jumlah banyak apabila kebersihan alat tidak diperhatikan.

Oleh sebab itu perlu tindakan sanitasi yang efektif terhadap alat-alat pengolahan

daging agar terbebas dari mikroba pembusuk maupun patogen yang dapat

membahayakan kesehatan.

Narani (2009) selanjutnya menyatakan bahwa sebaiknya peralatan yang

digunakan di TPA terbuat dari bahan anti korosif, kedap air, tidak toksik dan

mudah dibersihkan dan didesinfeksi. Pisau yang digunakan untuk menyembelih

harus tajam agar tidak menyiksa ternak dan memenuhi syarat halal. Terdapat bak

penampungan darah agar tidak langsung dibuang ke selokan yang dapat

mencemari lingkungan dan menyebabkan berbagai penyakit.

2.3. Kontaminasi Bakteri Patogen pada Daging Ayam

Soeparno (1998) menyatakan bahwa kontaminasi mikroorganisme patogen

atau perusak yang sangat penting berasal dari luar ternak yang dipotong, yaitu

selama pemotongan, penanganan dan proses pengolahan. Daging merupakan
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bahan pangan yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, hal ini

karena : mempunyai kadar air yang tinggi (68%-75%), kaya akan zat yang

mengandung nitrogen (asam amino), mengandung sejumlah karbohidrat yang

dapat difermentasi (gula), kaya akan mineral dan kelengkapan faktor untuk

pertumbuhan mikroorganisme (unsur-unsur C, O, N, P, S dan unsur-unsur makro

dan mikro seperti Mg, Ca, Fe, Co dan Cu) dan mempunyai pH yang

menguntungkan bagi sejumlah mikroorganisme (5,3-6,5).

Sibarani (2011) menyatakan bahwa salah satu persyaratan kualitas produk

unggas ialah bebas dari bakteri patogen. Pencemaran daging oleh bakteri patogen

dapat terjadi sebelum dan sesudah ternak dipotong. Adapun sumber-sumber yang

dapat mengkontaminasi ialah hewan (kulit, bulu, isi jeroan), pekerja/ manusia

(pakaian, rambut, hidung, mulut, tangan, jari, kuku, alas kaki, dll), peralatan

(pisau, alat pemotong/ talenan, pisau, boks), bangunan (lantai, dinding, dll),

lingkungan (udara, tanah, air) dan kemasan. Penggunaan pisau yang tidak steril

dapat menyebabkan bakteri patogen masuk kedalam darah karena setelah ternak

dipotong darah masih bersikulasi keseluruh tubuh ternak.

Nugroho (2004) menyatakan bahan pangan asal hewan seperti daging

memiliki potensi yang membahayakan yaitu bahaya biologis, fisik, dan kimiawi.

Contoh bahaya biologi yang disebabkan oleh bakteri patogen, sedangkan bahaya

kimiawi ditimbulkan oleh adanya cemaran residu antibiotik, hormon, pestisida,

bahaya fisik disebabkan oleh cemaran seperti pecahan gelas/ kaca, plastik, rambut,

perhiasan dan lain-lain. Bahaya-bahaya tersebut dapat terjadi selama proses

pemeliharaan ternak, proses penyediaan sejak penyembelihan hingga cutting dan

proses pengolahan menjadi produk olahan. Berdasarkan ketiga jenis bahaya di



13

atas penyebab utama terjadinya kerusakan daging adalah bahaya biologis yang

disebabkan oleh bakteri patogen.

Mosupye and Holy (2005) menyatakan bahwa daging segar umumnya

terkontaminasi dengan sejumlah besar bakteri termasuk bakteri patogen yang

dapat mengkontaminasi makanan seperti Bacillus cereus, C. perfringens, C.

jejuni, E.coli, Listeria monocytogenes, Salmonella sp dan S. aureus. Pencemaran

bakteri patogen pada daging dapat dicegah jika proses pemotongan dilakukan

secara higienes (Gustiani, 2009). Mountney (1983) menambahkan bahwa jumlah

bakteri pada kulit ayam sebelum pemotongan ayam adalah 6,0x102 - 8,1x102

cfu/cm2 dan 1,1x104 - 9,3x104 setelah pemotongan dan pengeluaran jeroan.

Beberapa genus bakteri yang ditemukan dalam daging diantaranya adalah

Achromobacter, Bacillus, Clostridium, Escherichia, Flavobacterium,

Lactobacillus, Leuconostoc, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Sarcina, dan

Streptococcus (Frazier and Westhoff, 1988). Lawrie (1995) menyatakan bahwa

kontaminasi mikroorganisme dapat juga berasal dari pekerja antara lain adalah

Bacillus proteus, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus albus

dan Staphylococcus aureus. Soeparno (1998) juga menambahkan bahwa

Clostridium botulinum yang berasal dari tanah juga dapat mengkontaminasi

daging

2.3.1. Angka Lempeng Total (Total Plate Count)

Sibarani (2011) menyatakan bahwa Angka Lempeng Total (ALT) atau

Total Plate Count (TPC) adalah metode yang digunakan untuk menentukan

jumlah cemaran mikroba dalam suatu sampel. Jumlah mikroba yang didapatkan

merupakan gambaran dari suatu populasi mikroba yang terdapat didalam sampel
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tersebut dan akan membentuk koloni. Untuk menghitung Total Plate Count dapat

dilakukan dengan dua metode yaitu: pour plate methode (metode tuang) dan

surface or spread plate methode (metode permukaan atau metode sebar). Winarno

(1980) menambahkan bahwa TPC adalah suatu metode yang berfungsi untuk

menentukan kecukupan sanitasi dan kontrol suhu selama proses, pengangkutan

dan penyimpanan bahan pangan, menentukan kapan suatu kerusakan bahan

pangan itu dimulai dan untuk menyatakan sumber kontaminasi. Purwanti (2006)

jumlah mikroba pada daging dapat meningkat karena beberapa faktor antara lain

kontaminasi lingkungan, adanya perkembangan mikroba secara normal di dalam

daging, sanitasi dan higiene yang buruk dan adanya kontaminasi selama proses

penanganan awal hingga penanganan akhir.

Fardiaz (1989) menyatakan bahwa penghitungan TPC memiliki beberapa

kelebihan dan kelemahan, kelebihan dari TPC adalah hanya sel yang masih hidup

yang dihitung, beberapa jenis jasad renik dapat dihitung sekaligus dan dapat

digunakan untuk isolasi dan identifikasi jasad renik karena koloni yang terbentuk

berasal dari suatu jasad renik yang mempunyai penampakan pertumbuhan

spesifik. Kelemahan dari TPC adalah hasil perhitungan tidak menunjukan jumlah

sel yang sebenarnya karena beberapa sel yang berdekatan mungkin membentuk

satu koloni, medium dan kondisi inkubasi yang berbeda mungkin menghasilkan

nilai yang berbeda, jasad renik yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada

medium padat dan membentuk koloni yang kompak dan jelas tidak menyebar dan

memerlukan persiapan dan waktu inkubasi relatif lama sehingga pertumbuhan

koloni dapat dihitung.
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Lukman dan Purnama (2009) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang

mempengaruhi ketepatan metode ini yaitu: 1) media dan kondisi inkubasi, 2)

kondisi sel mikroba, 3) adanya zat penghambat pada peralatan atau media yang

dipakai atau yang diproduksi oleh mikroba lainnya, 4) kemampuan pemeriksa

untuk mengenal koloni, 5) peralatan, pelarut dan media yang kurang steril atau

ruang kerja yang tercemar, 6) pengocokan pada saat pengenceran kurang

sempurna, 7) adanya artifak yang sulit dibedakan dengan koloni, 8) kesalahan

menghitung dan penghitungan yang kurang tepat terhadap koloni yang menyebar

atau sangat kecil.

2.3.2. Escherichia coli

Eschericia coli merupakan bakteri Gram negatif yang berbentuk batang,

termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Eschericia coli disebut juga koliform

fekal karena ditemukan dalam saluran usus hewan dan manusia (Fardiaz, 1992).

Mead (2003) menambahkan bahwa E. coli merupakan indikator yang paling

spesifik untuk menilai cemaran fekal dan merupakan golongan Coliform yang

paling sering ditemukan pada karkas ayam. Todar (2004) menyatakan bahwa

strain Eschericia coli yang bersifat patogen dapat menyebabkan infeksi dan

foodborne disease seperti O157:H7 yang menghasilkan shiga toxin. Bakteri ini

selalu dihubungkan dengan penyakit diare, infeksi saluran kemih, sepsis dan

meningitis (Jawetz et al., 1996). Gambaran mengenai bakteri E. coli terlihat pada

Gambar 2.1
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Gambar 2.1. Bakteri Eschricia coli

Sumber : Todar (2004)

Fardiaz (1983) menyatakan bahwa bakteri ini menghasilkan enterotoksin

yang menyebabkan hemoragik kolitik dan hemolitik uremik. Hemoragik kolitik

menyebabkan perut kram yang diikuti diare berdarah setelah waktu inkubasi 3-8

hari, sedangkan hemolitik uremik menyebabkan gagal ginjal dan anemia. Brown

(1982) menyatakan bahwa galur E. coli yang dapat menimbulkan sindroma

patogen dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu : (a) Enteropathogenic E. coli

(EPEC), (b) Enteroinvasive E. coli (EIEC), (c) Enterotoxigenic E. coli (ETEC),

(d) Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) atau dikenal juga dengan E. coli O157:

H7. Semua tipe tersebut berasosiasi dengan foodborne disease.

Cox et al. (2005) menyatakan bahwa bakteri E. coli pada daging ayam

terbagi menjadi dua golongan yaitu patogen dan non-patogen. Golongan patogen

adalah golongan E. coli yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia

sedangkan golongan non patogen adalah golongan E.coli yang menyebabkan

kerusakan dan pembusukan pada pangan asal ternak. Toksin dari E. coli patogen

yang dapat dijumpai pada daging ayam adalah verocytotoxin E. coli (VTEC),
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yang dapat menyebabkan diare, hemorragic colitis dan hemolytic uremic

syndrome (HUS). Salah satu toksin yang menyebabkan penyakit yang ditularkan

melalui makanan adalah serogrup O157: H7.

Soekarto (1990) menyatakan bahwa bahan pangan asal ternak yang telah

terkontaminasi bakteri E. coli berarti produk tersebut berpotensi menjadi rusak

dan turun mutunya serta membahayakan kesehatan manusia yang

mengkonsumsinya. Mountney (1983) menyatakan bahwa populasi

mikroorganisme yang terdapat pada bahan pangan asal ternak dapat

mengakibatkan kerusakan secara organoleptik seperti terjadi perubahan warna,

bau, dan timbulnya lendir pada permukaan kulit pada karkas ayam. Perubahan bau

karkas ayam akan terjadi ketika jumlah bakteri mencapai 6,5-8,0 log 10 koloni/

cm2. Karkas ayam berlendir jika jumlah organisme mencapai 7,5-9,0 log 10

koloni/ cm2.

Rahayu (2008) menyatakan bahwa daging ayam yang terkontaminasi

melalui transfer patogen fekal yang berasal dari feses atau saluran pencernaan

kedalam jaringan otot selama proses pemotongan. Suardana (2005) kontaminasi

E. coli yang tinggi pada daging berhubungan erat dengan kurangnya kesadaran

terhadap sanitasi dan higiene dalam proses penyajian dan penanganan terhadap

daging di pasar, karena pedagang menjual daging pada suhu ruang dan tidak

ditutup sehingga akibat dari suhu penyimpanan berdampak pada perkembangan

bakteri secara cepat. Supardi dan Sukamto (1999) menambahkan bahwa bakteri E.

coli merupakan bakteri gram negatif yang tumbuh optimal pada suhu 37oC tetapi

dapat tumbuh antara suhu 15oC – 45oC.



18

2.4. Batas Maksimum Kontaminasi Bakteri pada Daging Ayam

Dagingunggasmerupakansumber protein hewani yang baik,

karenamengandungasam amino esensial yang

lengkapdandalamjumlahperbandinganyang seimbang.Dagingayam yang kaya

akankandunganzat-zatnutrisisepertiprotein, lemak, karbohidrat, mineral dan

vitaminserta pH yang netralmerupakanmedia yang

sangatbaikuntukpertumbuhanmikroorganisme.Dagingayam yang

sehatseharusnyatidakmengandungmikroorganismepatogenkalaupunadabiasanyaha

nyaberupamikroorganismenonpatogendandalamjumlah yang sedikit.Berdasarkan

Standar Nasional Indonesia Nomor 3924 tahun 2009 tentang mutu karkas dan

daging ayam bahwa batas maksimum cemaran mikroba daging ayam segar dapat

dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Syarat Mutu Mikrobiologi Daging Ayam

No Jenis cemaran mikroba Satuan Persyaratan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Total Plate Count
Coliform
Staphylococcus aureus
Salmonella sp
Escherichia coli
Campylobacter sp

CFU/g
CFU/g
CFU/g

Per 25 g
CFU/g

Per 25 g

Maksimum 1 x 106

Maksimum 1 x 102

Maksimum 1 x 102

Negatif
Maksimum 1 x 10 1

Negatif
Sumber : BSN (2009)


