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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging merupakan bahan pangan yang mengandung protein, lemak, mineral, 

air dan vitamin yang sangat bermanfaat dan pengganti bagian tubuh yang rusak. 

Pemenuhan kebutuhan daging diperoleh melalui pemotongan hewan ternak baik 

ruminansia maupun unggas di Rumah Potong Hewan (RPH), melalui pemotongan 

yang berkala maupun berkelanjutan, kebutuhan daging baik ruminansia maupun 

unggas dapat terpenuhi dengan baik. Daging kambing merupakan salah satu hasil dari 

pemotongan yang dilakukan di RPH. Daging kambing banyak disukai oleh 

masyarakat karena harganya masih terjangkau, selain itu daging kambing dapat 

diperoleh di pasar tradisional. 

Daging mempunyai kalori banyak ditentukan oleh kandungan lemak 

intraselular didalam serabut otot yang disebut lemak marbling atau 

intramuskuler.Nilai kalori daging juga tergantung pada jumlah daging yang dimakan. 

Secara relatif, kandungan gizi daging dari berbagai bangsa ternak dan ikan berbeda, 

tapi setiap 100 gram daging dapat memenui kebutuhan gizi orang dewasa setiap hari 

10 % kalori, 50% protein, 35% zat besi (Fe), atau 100% zat besi, bila daging berasal 

dari hati dan 25-60 % vitamin B komplek (Soeparno, 2009).    

Kelebihan dan keunggulan dari komposisi kimia daging kambing yang seperti 

disebutkan di atas, daging juga mempunyai kekurangan sehingga daging juga 

mempunyai kendala untuk dikonsumsi. Salah satu kendala pada daging yaitu adanya 
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kandungan lemak dan kolestrol. Lemak dan kolestrol merupakan dua diantara 

beberapa nilai gizi yang terkandung dalam daging kambing, sementara itu lemak dan 

kolestrol juga diduga merupakan 2 faktor yang dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan pada manusia, gangguan kesehatan yang di maksud adalah kelebihan 

kolestrol dalam tubuh yang tertimbun dalam dinding pembuluh darah, 

aterroskaloreosis merupakan cikal bakal terjadinya penyakit jantung dan stroke 

(Soeparno, 2009). 

Persyaratan bahan makanan yang baik dan layak dikonsumsi ditinjau dari 

kandungan mikroorganisme apabila total mikroorganisme sekitar 10
5
 koloni/gram 

sampai 10
6
 koloni/gram sedangkan bahan makanan yang tidak baik dan tidak layak 

dikonsumsi apabila total bakterinya 10
8
 koloni/gram (Brown, 1992).  

Mikroorganisme terutama bakteri mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam bahan makanan, terutama terjadinya kerusakan bahan makanan oleh 

tumbuhnya racun pada bahan makanan dapat membahayakan manusia serta dapat 

menimbulkan proses fermentasi pada bahan makanan karena daging selain 

merupakan zat makanan yang baik bagi manusia juga merupakan media yang sangat 

baik bagi pertumbuhan bakteri (Soeparno, 2009). 

Mutu mikrobiologis pada suatu bahan pangan ditentukan oleh jumlah bakteri 

yang terdapat dalam bahan pangan tersebut. Mutu mikrobiologis pada bahan pangan 

ini akan menentukan daya simpan dari produksi tersebut ditinjau dari kerusakan oleh 

bakteri dan keamanan bahan pangan dari mikroorganime ditentukan oleh jumlah 
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spesies patogenik, uji TPC, dan Entrrobacter untuk menguatkan kualiatas 

mikrobiologis daging. 

Pentingnya kualitas dan keamanan pangan bagi konsumen terutama di 

lingkungan pasar di kota Malang khususnya bahan pangan hewani yaitu daging 

kambing, maka dilakukan penelitian tentang “Uji Total Plate Count (TPC) dan 

Enterobacter Daging Kambing Di Pasar Kota Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

 Berapa jumlah Total Plate Count (TPC) dan Enterobacter dalam daging 

kambing yang beredar di pasar Kota Malang.  

 Bagaimana kualitas daging kambing di pasar Kota Malang  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : untuk mengetahui berapa jumlah 

Total Plate Count (TPC) dan enterobacter yang ada di pasar Kota Malang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kondisi/keadaan 

kualitas daging kambing yang beredar khususnya di Kota Malang. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Daging kambing yang beredar di Pasar Kota Malang berasal dari beragam 

pedagang. Ini menyebabkan kualitas daging kambing menjadi beragam antara 

pedagang satu dengan pedagang yang lain baik dalam segi kualitas mikroorganisme, 

pH dan kadar air. Keragaman ini memungkinkan daging kambing beragam 

kualitasnya.  

Kualitas daging kambing dapat dilihat melalui uji mikrobiologis. 

Perkembangan mikroorganisme kontaminan pada daging kambing dapat menurunkan 

kualitas dari daging tersebut (Hugas and Monfort, 1997). Jumlah total 

mikroorganisme dalam setiap sampel ditentukan dengan metode TPC (Total Plate 

Count). Standar total mikroorganisme pada daging menurut SNI 3925_2008 adalah   

1 x 10
6
 cfu/g. Pada penelitian didapatkan 2,81 x 10

7 
– 3.53 x 10

7
  untuk TPC dan 0,90 

x 10
4
 – 1,91 x 10

4
  enterobacter (Anonim, 2012). 

Total mikroorganisme daging kambing sebagai bahan baku olahan makanan 

di Pasar Kota Malang dapat mempengaruhi keamanan pangan. Tingginya total 

mikroorganisme dalam daging kambing kemungkinan disebabkan oleh penanganan 

daging yang kurang benar sehingga terjadi kontaminasi. Perbedaan kualitas 

mikrobiologis antar pedagang membuat penulis ingin melakukan penelitian penjual 

daging kambing di Pasar Kota Malang. 
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1.5 Hipotesis 

Terdapat perbedaan yang nyata pada kualitas mikrobiologi (Total Plate 

Count, dan Enterobacter) pada daging kambing di Pasar Kota Malang. 


