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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Pasar 

4.1.1. Pasar Dinoyo 

Pasar Dinoyo terletak di jl.MT. Hariono. pasar Dinoyo merupakan pasar 

yang cukup ramai dan padat terutama di pagi hari, terletak diantara pemukiman 

warga Dinoyo sehinggga memudahkan warga untuk medapatkan kebutuhannya 

sehari- hari diantaranya daging kambing, daging sapi dan daging kambing. Di 

pasar Dinoyo pedagang daging hanya berjarak beberapa cm saja, pedagang daging 

kambing hanya berjumlah 2 penjual saja itu pun hanya membawa 7-8 kg daging 

sehingga penjual daging hanya sebentar tidak sama dengan penjual daging sapi 

atau daging kambing.Di pasar Dinoyo para penjual daging sudah beralaskan ubin 

yang mudahkan pembersihan jika sudah selesai. 

4.1.2. Pasar Blimbing 

Pasar Blimbing terletak di jl. Borobudur Malang utara/Blimbing. pasar 

Blimbing merupakan pasar yang cukup ramai dan padat terutama di pagi hari, 

terletak diantara pemukiman warga Blimbing sehinggga memudahkan warga 

diantaranya daging kambing, daging sapi dan daging kambing. Di pasar Blimbing 

pedagang daging berjarak lumayan jauh, pedagang daging kambing hanya 

berjumlah 2 penjual saja itu pun hanya membawa 5-6 kg daging sehingga penjual 

daging hanya sebentar tidak sama dengan penjual dagiang sapi atau dagiang 

kambing. Di pasar Blimbing para penjual daging hanya beralaskan meja dari kayu 

sehingga saat dibersihkan tidak dapat bersih masih ada sisa-sisa daging dimeja 

saat pemotongan. 
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4.1.3. Pasar Besar 

Pasar Besar terletak di jl.Pasar Besar Malang Kota/Klojen, Pasar Besar 

adalah salah satu pusat perdagangan di Malang. Pada lantai 1 pasar besar 

menyedian tempat untuk berbagai pedagang salah satunya pedagang   ikan, daging 

kambing, daging sapi, daging kambing dan masih banyak lagi, diantara penjual 

hanya berjarak kurang lebih 1 meter. Di pasar Besar masih lumayan banyak 

penjual daging kambing sehingga memudahkan untuk mencarinya. Pedagang 

daging di Pasar Besar sudah menggunakan ubin sebagai alasnya sehingga 

memudahkan saat pembersihan.  

 

4.2.  Kualitas Mikrobiologis Daging Kambing Yang Beredar Di Pasar Malang 

Ditinjau Dari  TPC. 

 

Data dan analisa ragam uji TPC dipasar kota Malang rata - rata hasil uji 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Rata-rata TPC Daging Kambing (10
6
 cfu/gram) yang beredar di pasar  

Kota Malang. 

PASAR TOTAL RATA-RATA ± SD 

Dinoyo 8,44 2,81 ± 0,82 

Blimbing 10,58 3,53 ± 0,96 

Besar 10,03 3,34 ± 0,60 

 

 

Berdasarkan Tabel 1 Rata rata nilai TPC pada daging kambing yang beredar 

di pasar Kota Malang dengan nilai terendah 2,81 x 10
7
 cfu/gram dan tertinggi 

yaitu 3,53 x 10
7
 cfu/gram. Menurut SNI 3925:2008 dijelaskan jumlah maksimal 

kandungan TPC yaitu 1 x 10
6
 cfu/gram. Peredaran daging kambing di pasar Kota 

Malang ditinjau dari  kandungan TPC melebihi standar maksimal batas 

kontaminasi yang ditetapkan oleh  SNI yaitu 1 x 10
6
 cfu/gram. Kondisi nilai     

rata-rata TPC daging kambing dari ketiga pasar tersebut mengalami penyimpanan 
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yang salah, daging di biarkan dalam kondisi terbuka pada suhu ruang, sehingga 

memungkinkan kontamianasi yang terjadi sangat tinggi  dan pertumbuhan bakteri 

sangat cepat  karena suhu optimal untuk pertumbuhan ditambah lagi kondisi pasar 

yang kurang memadai dari saluran air yang kurang baik, sampah yang lumayan 

dekat dengan penjualan sehingga memungkin kan banyak bakteri patogen yang 

mengontaminasi. 

Perkembangan mikroba kontaminan pada daging kambing karena kadar air 

yang tinggi dan zat gizi mendukung pertumbuhan mikroba tersebut (Hugas and 

Monfort, 1997). Kondisi pasar tradisional yang berkaitan dengan suhu 

mempunyai andil dalam jumlah bakteri pada daging kambing. Suhu penyimpanan 

daging kambing pada pasar di Kota Malang berada pada suhu kamar atau bahkan 

bisa lebih tinggi atau rendah berdasarkan pengaruh keadaan lingkungan. Suhu 

penyimpanan bahan pangan seharusnya berada di bawah 4
0
C (Anonim, 2013). 

Penjualan daging di pasar tradisional umumnya dilakukan dalam keadaan 

terbuka (tanpa penutup). Daging disajikan di lokasi yang kurang terjamin 

kebersihannya dan bersuhu udara tinggi (suhu kamar). Pada kondisi tersebut 

mikroba patogen dapat tumbuh dengan subur (Hayes, 1996). 

Daging kambing sebelum sampai ke tangan konsumen sebelumnya 

melalui serangkaian rantai penyediaan yang sangat panjang, dimulai dari 

peternakan kemudian dikirim ke RPH untuk dipotong. Dalam proses pemotongan 

tersebut juga terdapat banyak tahapan yang harus dilalui sampai pada akhirnya 

daging kambing siap didistribusikan ke pasar tradisional dan pengecer. 

Penanganan distribusi daging dari RPH ke pasar yang kurang bersih juga dapat 

meningkatkan kontaminasi mikroorganisme pada daging. Pada kasus distribusi 
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daging di Pasar Kota Malang, daging dibawa ke pasar sudah dalam keadaan 

dipisahkan dengan tulang dan lemak, kemudian dikemas dengan menggunakan 

karung plsatik dan langsung dibawa ke pasar menggunakan alat angkut yang tidak 

higienis. Pengangkutan daging dalam bentuk irisan kecil dan memisahkan antara 

lemah dan daging dapat meningkatkan kontaminasi bakteri (Anonim, 2012). 

Menurut Soeparno (2009), kontaminasi dapat berasal dari hewan produksi 

(peternakan) atau juga dari tenaga itu sendiri sedangkan kontaminasi silang dapat 

terjadi bila makanan jadi yang diproduksi berhubungan langsung dengan 

permukaan meja atau alat pengolah makanan selama proses persiapan yang 

sebelumnya telah terkontaminasi kuman patogen. Transmisi bakteri  yang cepat 

menyebar  dan dapat dipancarkan secara langsung dari air, termasuk  proses 

pencernaan, sisa pencernaan dan makanan yang tercemar. Transmisi kedua dapat 

melalui mulut, meningkatnya jumlah bakteri dapat juga melalui udara dan kontak 

dengan kulit. 

 

4.3. Kualitas Mikrobiologis Daging Kambing Yang Beredar Di Pasar Malang 

Ditinjau Dari  Enterobacteriaceae.  
 

Data dan analisa ragam uji Enterobacter dipasar kota Malang rata - rata 

hasil uji dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata jumlah Enterobacter (10
3
 cfu/gram) yang beredar Dipasar Kota 

Malang. 

PASAR TOTAL RATA-RATA ± SD 

Dinoyo 5,39 0,90 ± 0,25 

Belimbing 11,43 1,91 ± 0,90 

Besar 13,88 1,54 ± 0,44 

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa Jumlah Enterobacter  pada 

daging kambing yang beredar di pasar Kota Malang dengan nilai terendah pada 
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pasar Dinoyo 0,90 x10
4
 cfu/gram dan tertinggi pada pasar Blimbing yaitu        

1,91 x10
4
 cfu/gram. Menurut SNI 3925:2008 tentang mutu karkas dan daging 

kambing menjelaskan bahwa jumlah maksimal kandungan Enterobacter yaitu 1 

x10
2
 cfu/gram. Peredaran daging kambing di pasar Kota Malang ditinjau dari  

kandungan Enterobacter melebihi standar maksimal batas kontaminasi yang 

ditetapkan oleh  SNI 3925:2008 yaitu 1 x10
3
 cfu/gram. Adanya Enterobacter 

dikarnakan masih banyaknya samaph yang di buang di sekitar penjualan daging, 

kondisi alas pada saat pemotongan yang jarang dibersihkan setelah pemotongan 

daging, sehingga memungkinkan bakteri mikroorganisme dapat tumbuh dan 

berkembang pada daging. 

Enterobacter adalah mikroorganisme yang hidup di usus besar manusia, 

hewan, tanah, air dan dapat pula ditemukan pada komposisi material (feses, urin). 

Sebagian mikroorganisme enterik ini tidak menimbulkan penyakit pada host (tuan 

rumah) bila mikroorganisme tetap berada di dalam usus besar. Banyak diantara 

genus mikroorganisme ini mampu menimbulkan penyakit pada tiap jaringan 

tubuh manusia. Penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan oleh Enterobacter 

sangat beragam, mulai dari diare, gastro enteritis, peritonitis, infeksi saluran nafas, 

infeksi saluran kemih, bahkan penyakit autisme. 

Escherichia coli merupakan mikroba yang termasuk dalam kelompok 

Enterobacteriaceae. Karakteristik bakteri ini adalah batang pendek (0.5-1.0x1.0-

3.0 Im), motil (adanya flagela yang merata di seluruh permukaan sel), bersifat 

Gram negatif, anaerobik fakultatif, oksidase negatif, katalase positif, tidak 

membentuk spora, dan dapat memfermentasikan glukosa (Pelczar dan Chan 

2007). E. coli adalah gram-negatif, anaerobik fakultatif dan non spora. Sel-sel 
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biasanya berbentuk batang yang panjangnya sekitar 2 mikrometer (μm) dan 

diameternya 0,5 μm r, dengan volume sel 0,6-0,7 μm 3. E. coli dapat hidup di 

berbagai substrat. E. coli menggunakan fermentasi asam campuran dalam kondisi 

anaerobik, menghasilkan laktat, suksinat, etanol, asetat dan karbondioksida, 

Domain : Bakteri 

Phylum : Proteobacteria 

Class : Gamma Proteobacteria 

Order : Enterobacteriales 

Family : Enterobacteriaceae 

Genus : Escherichia 

Species : Escherichia coli (Anonim, 2008
b
). 

Daging Kambing yang dijual di pasar tradisional sangat mudah 

terkontaminasi oleh Escherichia coli, hal ini karena sebagian besar kondisi tempat 

menjual daging kambing di pasar tradisional di Kota Malang tidak sesuai 

kebijakan tata letak ruang yang ditetapkan oleh pengelola pasar. Tempat penjual 

daging kambing di pasar tradisional masih bercampur dengan penjual kebutuhan 

pokok yang lainnya, selain itu daging yang dijual hanya diletakkan pada meja 

pada suhu kamar. Situasi pasar tradisonal dengan segala kegiatan dan kondisi 

lingkungannya memiliki potensi kontaminasi yang tinggi terhadap daging yang 

diperdagangkan (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2010). 

Bakteri Escherichia coli pada daging kambing dapat dibagi menjadi dua 

golongan yaitu patogen dan non-patogen. Golongan non-patogen dapat 

menyebabkan pembusukan pada pangan asal hewan, sedangkan golongan patogen 

dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Toksin dari E. coli patogen yang 



29 

 

dapat dijumpai pada daging kambing adalah verocytotoxin E. coli (VTEC), yang 

dapat menyebabkan diare dan hemorrhagic colitis dan kadang-kadang 

menyebabkan hemolytic uremic syndrome (HUS) pada manusia. Salah satu VTEC 

penyebab wabah penyakit yang ditularkan melalui makanan yang utama adalah 

serogrup O157:H7 (Cox 2005). 

Cara pengangkutan yang benar seharusnya menggunakan kendaraan 

berpendingin atau chiller box agar bakteri tidak berkembang. Tingkat pencemaran 

yang tinggi dipengaruhi oleh tempat berjualan yang terletak dipinggir jalan dan 

tempat berjualan juga terbuka sehingga mudah terkontaminasi dari udara dan 

debu. Menyatakan bahwa bakteri dapat ditularkan melalui media debu, air, dan 

udara pada bahan makanan. Peletakan daging kambing yang dicampur dengan 

tempat peletakan jeroan dapat menjadi salah satu faktor penyebab kontaminasi 

Escherichia coli pada daging kambing yang ada di pasar tradisional. Tempat 

berjualan yang benar seharusnya penjual daging berada di satu ruangan yang 

bersuhu rendah atau yang sering disebut Chiller Room. Kios untuk berjualan 

memiliki meja yang berporselen dan memiliki kemiringan agar meja mudah 

dibersihkan dan air mudah mengalir, agar daging tidak terkontaminasi oleh 

bakteri yang lain (Soeparno, 2009). 

Tempat untuk berjualan yang terdapat di pasar tradisional di Pasar Kota 

Malang masih sederhana, bangunan yang digunakan hanya berupa meja yang 

sudah dikeramik permanen dan tidak ada penutup. Daging kambing yang akan 

dijual diletakkan di atas meja, sehingga para pembeli dapat langsung memegang 

langsung daging ayam serta lalat dapat menempel pada daging tersebut. 

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Departemen Pertanian 2010  
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menyatakan bahwa bangunan 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. 

 


