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THE QUALITY OF MIKROBIOLOGICAL (Total 

Plate Count, Escherichia coli, Salmonella),pH and 

Water Concent of CHICKEN MEAT IN MARKETS 

OF MALANG 
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 2 
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  2 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the TPC, 

Escherichia coli and Salmonella sp, pH and water content 

in chicken breast (Pectoralis) taken from the modern 

market and traditional market in Malang. Samples was 

taken from Dinoyo marker, Pasar Besar market, Gadang 

Market, Blimbing Market, Hypermart, Giant and 

Carrefour. The experiment used Randomized Complete 

Design method. The average of TPC is 3.44 x 10
5
 cfu/g 

from the modern market and 4.25 x 10
5
 cfu/g from 

Traditional market. Escherichia coli and Salmonella sp test 

showed negative result. The pH analyzed from chicken 

breast taken from modern market is 5.62 and 5.81 from 

traditional market. While the water content from the 

sample taken in modern market 70.83% and 76.45% from 

traditional market. The research shows many samples 

chicken breast from Malang market qualified the food 

safety requirements based of Indonesia National Standard 

(ISO) 7388 – 2009 about microorganism quality on 

chicken carcasses, 1 x 10
6
 cfu/g. 
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RINGKASAN 

 

KUALITAS MIKROBIOLOGIS, pH, DAN KADAR 

AIR DAGING AYAM YANG BEREDAR DI 

PASAR TRADISIONAL DAN PASAR 

MODERN DI KOTA MALANG 

 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai 

12 Maret sampai 19 Juli 2014 di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang. Tujuan penelitian adalah  untuk mengetahui 

kualitas daging ayam yang beredar di pasar Modern dan 

pasar Tradisional di kota Malang, meliputi kualitas  

mikrobiologis (Total Plate Count, Escherichia coli, dan 

Salmonella sp), pH dan kadar air dari semua sampel 

dibandingkan dengan kualitas standar daging ayam. Hasil 

penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai informasi bagi 

masyarakat tentang kualitas mikroorganisme pada daging 

ayam segar yang beredar di pasar kota Malang. 

Materi penelitian adalah daging broiler bagian 

dada yang diambil dari 3 pasar Modern dan 4 pasar 

Tradisional yang ada di Kota Malang. Metode yang 

digunakan adalah survey dan cara pengambilan sampel 

dengan  Simple random sampling yang nanti hasilnya akan 

disesuaikan dengan SNI 7388 – 2009. Variabel 

pengamatan meliputi Total Plate Count, Escherichia coli, 

Salmonella sp, pH dan kadar air. 

Hasil penelitian  menunjukkan kualitas daging 

ayam di pasar kota Malang mempunyai rata-rata TPC 

untuk pasar Modern 3,44 x 10
5
 cfu/g dan pasar Tradisional 

4,25 x 10
5
 cfu/g. Sedangkan  semua daging ayam yang 

beredar di pasar Malang bebas dari kandungan Escherichia 

coli dan  Salmonella sp. Rata- rata  pH daging ayam di 

pasar Modern 5,62 dan pasar Tradisional 5,81, sedang 
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untuk rata- rata kadar air daging ayam di pasar Modern 

70,83 %  dan pasar Tradisional 76,45 %. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

maka disimpulkan bahwa peredaran daging ayam di Pasar 

Kota Malang memenuhi syarat keamanan pangan ditinjau 

dari SNI 7388 – 2009 tentang mutu mikroorganisme pada 

karkas daging ayam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daging ayam adalah jenis pangan asal hewan yang 

memiliki kadar protein tinggi. Setiap hari permintaan 

konsumen terhadap daging ayam semakin meningkat 

disebabkan harganya yang relatif terjangkau, kandungan 

lemak yang rendah, serta tidak membutuhkan waktu yang 

panjang untuk pengolahannya (Álvarez-Astorga, Capita, 

Alonso-Calleja, Moreno, García-Fernández, 2002). Seiring 

dengan meningkatnya permintaan daging ayam diharapkan 

daging yang dikonsumsi memiliki kualitas aman, sehat, 

utuh, dan halal (ASUH).  

Daging ayam termasuk bahan pangan yang sifat mudah 

rusak (perishable food), sebagian besar kerusakan 

diakibatkan oleh penanganan yang kurang baik sehingga 

memberikan peluang bagi pertumbuhan mikroba pembusuk 

dan berdampak pada menurunnya kualitas serta daya 

simpan karkas. Nilai gizi yang tinggi menyebabkan daging 

ayam merupakan media yang baik bagi pertumbuhan 

bakteri baik yang pathogen maupun non pathogen, hal ini 

akibat pengaruh fisik, kimia atau mikrobiologis  (Risnajati, 

2010). Daging segar merupakan media yang ideal bagi 

pertumbuhan bakteri karena daging mengandung zat 

nutrien dan air dalam jumlah cukup serta pH sedang. 

Mikroba yang terdapat dalam tubuh atau daging hewan 

berasal dari lingkungan hidup seperti dari pakan atau air, 

ini salah satu hal yang menyebabkan daging mudah rusak. 

Usaha untuk meningkatkan kualitas daging ayam 

dilakukan melalui pengolahan atau penanganan yang lebih 
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baik sehingga dapat mengurangi kerusakan atau kebusukan 

selama penyimpanan dan pemasaran. Daging ayam mudah 

tercemar oleh berbagai mikroorganisme dari lingkungan 

sekitarnya. Beberapa jenis mikroba yang terdapat pada 

bahan pangan adalah Escherichia coli dan Salmonella Sp. 

serta mikroba patogen lainnya. Pencemaran mikroba pada 

bahan pangan merupakan hasil kontaminasi langsung atau 

tidak langsung dengan sumber–sumber pencemaran 

mikroba, seperti tanah, udara, air, debu, saluran pencernaan 

dan pernafasan manusia maupun hewan.  

Kontaminasi bakteri dan penurunan kualitas karkas 

ayam dapat berasal dari lingkungan pasar, perilaku 

pedagang, kontak antara pedagang dengan pembeli. 

Pedagang seringkali kurang memperhatikan kebersihan 

misalnya setelah menerima uang dari pembeli tanpa 

membersihkan tangannya, pedagang memotong daging 

ayam lagi untuk pembeli selanjutnya (Natalia, 2009). 

Rata-rata para pedagang yang menjual daging ayam di 

pasar Traditional di Kota Malang (Pasar Besar, Pasar 

Dinoyo, Pasar Blimbing, dan Pasar Gadang) tidak berada di 

ruangan khusus melainkan di pinggir jalan, dan 

bersebelahan dengan pedagang sayuran, daging kambing 

dan daging sapi. Daging-daging ayam tersebut diletakkan 

di atas meja yang bercampur dengan jerohan dan karkas 

yang belum dipotong kecil-kecil. Para pedagang tersebut 

seperti tidak mementingkan mutu daging yang dijual 

karena karkas terus-menerus dianginkan, karkas dan 

jerohan dicampur dan kontak pedagang dengan pembeli 

dimana pedagang tidak mencuci tangannya, hal ini 

tentunya berbeda dengan pasar Modern Kota Malang 

(Hypermart, Carrefour dan Giant) dimana karkas dan 
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potongan-potongan daging disimpan di showcase, 

ditempatkan di ruangan khusus, dan tidak tercampur 

dengan jerohan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis 

melakukan penelitian mengenai kualitas daging ayam pada 

pasar Tradisional dan pasar Modern di Kota Malang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana kualitas mikrobiologis (Total Plate Count, 

jumlah bakteri Escherichia Coli, salmonella), kadar air dan 

pH dalam daging ayam yang beredar di pasar Tradisional 

dan pasar Modern di Kota Malang apakah sesuai standart 

SNI No. 7388-2009 sehingga aman untuk dikonsumsi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas 

daging ayam yang diperoleh dari pedagang di pasar 

Modern dan pasar Tradisional di kota Malang, yang 

meliputi kualitas  mikrobiologis (Total Plate Count, 

Escherichia Coli, dan Salmonella), kadar air dan  pH dari 

semua sampel dibandingkan dengan kualitas SNI No. 

7388-2009. 

 1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Memberikan informasi tentang kualitas daging 

ayam beredar di pasar Tradisional dan pasar 

Modern di kota Malang. 

2. Memberikan informasi kepada Pihak Dinas 

Peternakan  Kota Malang tentang keamanan daging 

ayam konsumsi, sehingga dari  Dinas Peternakan 

dapat menindak lanjuti hal tersebut. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Ayam broiler merupakan salah satu penyumbang 

terbesar protein hewani asal ternak dan merupakan 

komoditas unggulan karena pertumbuhannya lebih cepat 

dengan siklus hidup yang lebih singkat dibanding ternak 

penghasil daging lainnya, dagingnya relatif lebih banyak, 

harga cukup terjangkau dan secara umum memenuhi selera 

masyarakat. Industri ayam broiler berkembang pesat, 

karena saat ini daging ayam menjadi sumber utama menu 

daging konsumen (Mudikjo, 2002). Daging ayam broiler 

mudah didapatkan baik di pasar modern maupun 

Tradisional. 

Daging ayam mengandung 74% air, 22% protein, dan 

dari 4% sisanya terkandung 13 mg kalsium, 190 mg fosfor, 

dan 1.5 mg besi, dan kaya vitamin A, vitamin C, dan 

vitamin E. Daging ayam memiliki serat yang pendek dan 

lunak sehingga mudah dicerna serta memiliki kandungan 

lemak daging yang relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan daging merah lainnya seperti sapi atau kerbau. 

Komposisi lemak daging ayam tersusun oleh asam lemak 

tak jenuh berantai ganda (Kementan 2010a). Daging ayam 

selain sebagai bahan pangan bagi manusia juga sebagai 

sumber nutrisi dan media pertumbuhan yang baik bagi 

mikroorganisme non patogen maupun patogen. Hal ini 

mengakibatkan daging ayam bersifat mudah rusak sehingga 

tidak aman dikonsumsi. Jika manusia mengonsumsi daging 

ayam yang mengandung mikroorganisme patogen maka 

dapat menimbulkan penyakit (Setiowati dan Silalahi, 

2009). 

Perusahan Rumah Pemotongan Ayam atau tempat 

pendistribusian umumnya sudah memiliki sarana 
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penyimpanan dan transportasi yang memadai, namun tidak 

dapat dihindari adanya kontaminasi dan kerusakan fisik 

selama prosesing dan pendistribusian, baik dari peralatan 

yang digunakan ataupun tangan-tangan pekerja sampai 

pada perlakuan pedagang-pedagang penyalur di pasar. 

Penjualan daging di pasar tradisional kota Malang pada 

umumnya dilakukan dalam keadaan terbuka atau tanpa 

menggunakan penutup hanya sekadar menggelar daging di 

atas porselen. Pada kondisi tersebut mikroorganisme dapat 

tumbuh dengan cepat, sedangkan pada umumnya daging 

ayam yang dijual pada pasar Modern lebih rapi, namun hal 

ini belum menjamin bahwa daging ayam tersebut memiliki 

kualitas yang baik, hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Wahyudi (2004) menyatakan total bakteri pada daging 

ayam yang dijual di pasar Dinoyo dengan pasar besar 

malang berbeda yaitu 23,5 x 10
9
 koloni/g untuk di Pasar 

Dinoyo dan 36,4 x 10
6
 koloni/g untuk Pasar Besar Malang. 

Penelitian yang dilakukan Kozačinski, .Hadžiosmanović, 

Zdolec (2006) di pasar tradisional di Rusia mendapatkan 

hasil Tpc yang terdapat pada daging ayam yang dibekukan 

adalah 5,23 ± 0,50 log CFU/g, sedangkan pada daging 

ayam potong lebih rendah. TPC pada dada ayam sayat 

mengandung 4,72 ± 0,38 log CFU/g, dan 3.67 ± 0.88 log 

CFU/g pada kulit ayam bagian dada. 

 

1.6. Hipotesa 

Tidak terdapat adanya perbedaan kualitas 

mikrobiologis (Total Plate Count, Escherichia Coli, 

salmonella), kadar air dan pH dalam daging ayam yang 

beredar di pasar Tradisional dan pasar Modern di Kota 

Malang dengan standart keamanan pangan SNI No. 7388-
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2009. Standart untuk TPC adalah sebesar 1 x 10
6
 cfu/g, 

Kadar Air 60-70 %, dan pH 6-7. 

 

1.7. Bagan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survei pasar Tradisional 

dan Pasar Modern 

- Kadar Air 

- pH 

- TPC 

- E. Coli 

- Salmonela 

Pengujian sampel 

Pembelian Daging ayam 

di pasar Tradisional dan 

Pasar Modern 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Daging Ayam 

Daging secara umum didefinisikan sebagai semua 

jaringan hewan dan  produk  hasil  proses jaringan yang 

dapat dikonsumsi namun tidak menimbulkan  gangguan  

kesehatan  bagi  yang mengkonsumsinya. Otot hewan 

berubah menjadi daging setelah pemotongan atau  

penyembelihan karena fungsi fisiologisnya telah berhenti 

(Yuningsih, 2004). Komposisi daging tersusun antara lain 

oleh: air, karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. 

Secara garis besar kadar masing-masing nutrien dalam 

daging dalam persen adalah 75% terdiri atas air, 20% 

protein dan 5% lemak, karbohidrat, mineral serta mineral 

(Anonim, 2008). Daging ayam juga merupakan sumber 

vitamin dan mineral yang sangat baik. Daging ayam 

merupakan sumber mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat 

besi serta vitamin B kompleks tetapi rendah vitamin C. 

Asam amino yang terkandung pada daging ayam berfungsi 

untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak (Harris dan 

Karmas, 2000). Komposisi kimiawi daging ayam dapat 

dilihat pada tabel 1.  
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Tabel 1. Komposisi kimia daging ayam dalam 100g 

bahan 

Komponen Jumlah 

Kalori (g) 30,2 

Protein (g) 18,2 

Lemak (g) 25,0 

Karbohidrat (g) 0 

Kalsium (mg) 14 

Fosfor (mg) 200 

Besi (mg) 1,5 

Vitamin A (SI) 810 

Vitamin B1 (mg) 0,08 

Vitamin C (mg) 0 

Air (g) 55,9 

Bdd (%) 58 

Sumber : Departemen Kesehatan RI, (1996) 

 

Penyimpanan daging ayam segar dilakukan di dalam 

kamar  dengan temperature tidak lebih dari 4º C 

(Murtidjo,2003). Penyimpanan pada temperatur ini 

memberikan daya tahan sekitar 7 hari. Pendinginan dapat 

menghambat pertumbuhan kuman, karena suhu dingin akan 

menurunkan energi kinestetik semua molekul dalam 

sistem, sehingga menurunkan kecepatan reaksi kimia 

termasuk aktivitas metabolisme sel kuman (Salle, 1984 

dalam Pestariati et al., 2003). 

Daging yang yang biasa dikonsumsi diperoleh dari 

hasil pemotongan ayam tipe pedaging dengan umur di 
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bawah  delapan  minggu. Daging ayam mempunyai ciri-ciri 

khusus antara lain: berwarna keputih-putihan atau merah 

pucat, serat daging ayam halus dan panjang, diantara serat  

daging tidak terdapat simpanan lemak berwarna  putih  

kekuning-kuningan. Secara umum tekstur  ayam  pedaging  

lembut, empuk, dan gurih dengan bobot hidup antara 1,5 

sampai 2,0 kg. Daging ayam mempunyai sifat di antaranya 

daging empuk, kulit licin dan berlemak, sedangkan tulang 

rawan dada  belum  membentuk  tulang  keras,  dengan  

bentuk  lebar,  padat  dan berisi (Sudrajat, 2003).  

Karkas ayam adalah bagian ayam setelah 

disembelih, dibului, dikeluarkan jeroan dan lemak 

adominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua 

kakinya (ceker) (Anonimous, 1995).  

Klasifikasi karkas berdasarkan cara penanganannya 

dibedakan menjadi:  

1.  Karkas segar adalah karkas segar yang baru selesai 

diproses selama tidak lebih dari 6 jam dan tidak 

mengalami perlakuan lebih lanjut  

2.  Karkas dingin segar adalah karkas segar yang segera 

didinginkan setelah selesai diproses sehingga suhu di 

dalam daging menjadi antara 4
o
– 5

o
C Karkas beku 

adalah karkas yang telah mengalami proses pembekuan 
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cepat atau lambat dengan suhu penyimpanan antara 

12
o
C sampai dengan suhu 18

o
C. 

Berdasarkan cara pemotongan karkas dibedakan 

menjadi :  

1. Karkas utuh  

2. Potongan separuh (halves) karkas dibagi menjadi 

dua potong sama besar  

3. Potongan seperempat (quartes) karkas dibagi 

menjadi empat potong sama besar  

4. Potongan bagian-bagian bada (chicken part atau 

cut up)  

5. Debone yaitu karkas ayam pedaging tanpa tulang 

atau tanpa kulit dan tulang (Anonimous, 1995). 

Ukuran karkas ditentukan berdasarkan bobotnya. 

Bobot karkas individual ditentukan oleh bobot karkas itu 

sendiri, berdasarkan pembagian sebagai berikut :  

1. ukuran kecil 0,8 – 1 kg  

2. ukuran sedang 1 – 1,2 kg  

3. ukuran besar 1,2 – 1,5 kg (Anonimous, 1995).  

 

Persyaratan karkas yaitu:  

1. Menggunakan ayam hidup yang sehat, sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku  
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2. Pemotongan dilakukan d itempat yang bersih, cukup 

air berasal dari sumber berkualitas baik dan khusus  

3. Cara pemotongan mengikuti persyaratan agama Islam  

4. Pengeluaran darah (bleeding) harus tuntas sehingga 

ayam benar-benar mati  

5. Sebelum pencabutan bulu ayam diseduh (scalding) 

dengan temperatur 52
o
– 60

o
C selama 3 – 5 menit  

6. Setelah dilakukan pencabutan bulu, kemudian karkas 

ayam dicuci dengan air yang mengalir atau 

didinginkan (chiling) dengan temperatur 0 – 5
o
C.  

7. Pemeriksaan kesehatan terhadap karkas dilakukan 

sebelum jeroan dipisahkan dari tubuh oleh petugas 

yang berwenang  

8. Setelah pemeriksaan dan pencucian, karkas 

didinginkan (Anonimous, 1995). 

 Ayam kampung merupakan ayam lokal di 

Indonesia yang kehidupannya sudah lekat dengan 

masyarakat, ayam kampung juga dikenal dengan sebutan 

ayam buras (bukan ras), atau ayam sayur. Penampilan 

ayam kampung sangat beragam, begitu pula sifat 

genetiknya, penyebarannya sangat luas karena populasi 

ayam buras dijumpai di kota maupun desa. Ayam kampung 

mempunyai kelebihan pada daya adaptasi tinggi karena 

mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, kondisi 
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lingkungan dan perubahan iklim  serta  cuaca setempat. 

Ayam  kampung  memiliki bentuk badan yang kompak dan 

susunan otot yang baik. Bentuk jari kaki tidak begitu 

panjang, tetapi kuat dan ramping, kukunya tajam dan 

sangat kuat mengais tanah. Ayam kampung penyebarannya 

secara merata dari dataran rendah sampai dataran tinggi. 

Salah satu ciri ayam kampung adalah sifat genetiknya yang 

tidak seragam. Warna bulu, ukuran tubuh dan kemampuan 

produksinya tidak sama merupakan cermin dari keragaman 

genetiknya. Disamping itu badan ayam kampung kecil, 

mirip dengan badan ayam ras petelur tipe ringan (Rasyaf, 

1998). 

Sedangkan ayam Broiler adalah istilah untuk 

menyebutkan strain ayam  hasil budidaya teknologi yang 

memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas yaitu 

pertumbuhan yang cepat, konversi pakan yang baik dan 

dapat dipotong pada usia yang relatif muda sehingga 

sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan efisien serta 

menghasilkan daging yang berkualitas baik (Murtidjo, 

1992).  Murtini dan Qomarudin. (2003) menyatakan bahwa 

ayam broiler dapat digolongkan kedalam kelompok unggas 

penghasil daging artinya dipelihara khusus untuk 

menghasilkan daging. Umumnya memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan cepat, 
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pertumbuhan bulu yang cepat, lebih efisien dalam 

mengubah ransum menjadi daging. 

 

2.2.  Parameter  Kualitas Mikrobiologis Pada Daging  

Ayam 

Dalam pengujian mutu suatu bahan pangan 

diperlukan berbagai uji yang mencakup uji fisik, uji kimia, 

uji mikrobiologi, dan uji organoleptik. Uji mikrobiologi 

merupakan salah satu uji yang penting, karena selain dapat 

menduga daya tahan simpan suatu makanan, juga dapat 

digunakan sebagai indikator sanitasi makanan atau 

indikator keamanan makanan. Pengujian mikrobiologi pada 

sampel makanan akan selalu mengacu kepada persyaratan 

makanan yang sudah ditetapkan. Parameter uji 

mikrobiologi pada daging ayam dipersyaratkan sesuai 

Standar Nasional Indonesia meliputi angka lempeng total, 

uji Eschericia coli, uji Salmonella Sp. (Anonimous, 1995).  

Syarat mutu daging ayam segar berdasarkan SNI dapat 

dilihat pada tabel 2.  
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Tabel 2. Spesifikasi persyaratan mutu batas 

maksimal cemaran mikroba pada daging ayam. 

Jenis Cemaran Mikroba Batasan 

Maksimum 

Cemaran 

Mikroba (cfu/g) 

Daging 

Ayam 

Segar/ 

Beku 

Daging 

Ayam 

Tanpa 

Tulang 

a. Jumlah Total 

Kuman 

( Total Plate Count) 

1x 10
6
 1x 10

6
 

b. Coliform 1x10
2
 1x10

2
 

c. Eschericia coli 1x10
1
 1x10

1
 

d. Enterococci 1x10
2
 1x10

2
 

e. Staphylococcus 

aureus 

1x10
2
 1x10

2
 

f. Clostridium sp. 0 0 

g. Salmonella sp. 0 0 

h. Camphylobacter sp. 0 0 

i. Listeria sp. 0 0 

Sumber : SNI 01-7388-2009 

 

2.2.1. Uji Angka Lempeng Total  

Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui 

jumlah mikroba yang ada pada suatu sampel, umumnya 

dikenal dengan angka lempeng total (ALT). Uji angka 

lempeng total (ALT) dan lebih tepatnya ALT aerob mesofil 

atau anaerob mesofil menggunakan media padat dengan 

hasil akhir berupa koloni yang dapat diamati secara visual 
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berupa angka dalam koloni(cfu) per ml/g atau 

koloni/100ml. Cara yang digunakan antara lain dengan cara 

tuang, cara tetes dan cara sebar (Anonimous, 2008).  

Prinsip pengujian angka lempeng total menurut 

Metode Analisis Mikrobiologi (MA PPOM 61/MIK/06) 

yaitu pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah 

cuplikan diinokulasikan pada media lempeng agar dengan 

cara tuang dan diinkubasi pada suhu yang sesuai. Pada 

pengujian angka lempeng total digunakan Pepton Dilution 

Fluid (PDF) sebagai pengencer sampel dan menggunakan 

Plate Count Agar (PCA) sebagai media padatnya. 

Digunakan juga pereaksi khusus Tri Phenyl Tetrazalim 

Chlotide 0,5 % (TTC) (Anonimous, 2008)..  

2.2.2.  Escherichia coli  

E. coli adalah gram-negatif, anaerobik fakultatif 

dan non spora. Sel-sel biasanya berbentuk batang yang 

panjangnya sekitar 2mikrometer (μm) dan diameternya 0,5 

μm, dengan volume sel 0,6-0,7 μm. E. coli dapat hidup 

didalam bidang mikrobiologi pangan, dikenal istilah 

bakteri indikator sanitasi. Bakteri indikator sanitasi adalah 

bakteri yang keberadaannya dalam pangan menunjukkan 

bahwa pangan tersebut pernah tercemar oleh kotoran 

manusia dan atau hewan, karena bakteri-bakteri tersebut 

lazim terdapat dan hidup pada usus manusia. Jadi adanya 
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bakteri tersebut pada pangan menunjukkan bahwa dalam 

satu atau lebih tahap pengolahan pangan tersebut pernah 

mengalami kontak dengan kotoran yang berasal dari usus 

manusia dan hewan. Sampai saat ini ada 3 jenis bakteri 

yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya masalah 

sanitasi yaitu E. coli, kelompok Streptococcus 

(Enterococcus) fekal dan C. perfringens (Hariyadi, 2005)  

 

2.2.3 Salmonella Sp. 

Syarat mutu karkas dan daging ayam dalam SNI 

7388:2009 maupun syarat  peraturan yang berlaku di 

Amerika Serikat menyatakan bahwa Salmonella merupakan 

bakteri patogen berbahaya sehingga di dalam produk 

pangan tidak diperbolehkan mengandung Salmonella. 

Alasan dari dicanangkannya “zero tolerance” ini adalah 

karena Salmonella bertanggung jawab sebagai penyebab 

gastroenteritis (Lindquist, 1998).  

Bakteri dari genus Salmonella merupakan bakteri 

penyebab infeksi, jika tertelan dan masuk ke dalam tubuh 

akan menimbulkan gejala yang disebut salmonellosis. 

Salmonella yang mencemari makanan dapat berkembang 

biak secara cepat karena keadaan lingkungan yang panas 

dan lembab menstimulir pertumbuhannya. Salmonella 

mungkin terdapat pada makanan dalam jumlah tinggi tetapi 
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tidak selalu menimbulkan perubahan dalam halwarna, bau, 

maupun rasa dari makanan tersebut. Semakin tinggi jumlah 

Salmonella di dalam suatu makanan, maka semakin besar 

timbulnya gejala infeksi pada orang yang menelan 

makanan tersebut dan semakin cepat waktu inkubasi 

sampai gejala infeksi (Supardi dan Sukamto, 1999).  

Menurut D’Aoust (2001) yang dikutip oleh Garcia dan 

Heredia (2009) genus Salmonella dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu Salmonella enterica dan Salmonella bongori. Sampai 

saat ini, lebih dari 2500 serovar Salmonella enterica telah 

diidentifikasi dan kebanyakan serovar memiliki potensi 

untuk menginfeksi berbagai spesies hewan dan manusia. 

Menurut Clavijo et al. (2006) yang dikutip oleh Garcia dan 

Heredia (2009) serovar dari Salmonella enterica dapat 

berbeda dalam  hal host specificity, klinis, dan karakteristik 

epidemiologis. Sebagai contoh, serovar Typhi hanya dapat 

menginfeksi manusia, sedangkan serovar Typhimurium dan 

Enteritidis dapat menginfeksi berbagai host, termasuk 

manusia, tikus, dan unggas. Serovar juga menunjukkan rute 

transmisi yang berbeda. Typhimurium lebih mudah 

menular ke manusia melalui daging ayam, sedangkan 

Enteritidis umumnya menular ke manusia melalui telur 

ayam.  
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Salmonella memiliki rentang pertumbuhan pada 

pH 3.8-9.5 dengan kondisi yang ideal dan keasaman yang 

sesuai. Pertumbuhan Salmonella mencapai optimum pada 

pH antara 6.5-7.5. Beberapa serovar dapat mati pada pH di 

bawah 4.0, tergantung tipe keasaman dan temperatur 

(Fernandes 2009). Isolat bakteri Salmonella dikenal dengan 

sifat-sifat gerak positif, katalase positif, reaksi fermentasi 

terhadap manitol dan sorbitol positif. Bakteri ini 

memberikan hasil negatif pada reaksi indol, DNA-se, 

fenilalanin deaminase, urease, oksidase,  Voges-Proskauer, 

reaksi fermentasi terhadap sukrosa, laktosa, adonitol, serta 

tidak tumbuh dalam larutan KCN (Karsinah, Lucky, 

Suharto, Mardiastuti. 1994) 

 

2.3. Kadar Ion Hidrogen ( pH ) 

pH (Power of Hidrogen) adalah nilai keasaman suatu 

senyawa atau nilai hidrogen dari senyawa tersebut, 

kebalikan dari pOH yaitu nilai kebasaan. Menurut Lawrie 

(2003) nilai pH digunakan untuk menunjukkan tingkat 

keasaman dan kebasaan suatu substansi. Jaringan otot 

hewan pada saat hidup mempunyai nilai pH sekitar 5,1 

sampai 7,2 dan menurun setelah pemotongan karena 

mengalami glikolisis dan dihasilkan asam laktat yang akan 
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mempengaruhi pH, pH ultimat normal daging postmortem 

adalah sekitar 5,5. 

Mikroorganisme umumnya menyukai pH netral 

(pH 7). Beberapa bakteri dapat hidup pada pH tinggi 

(medium alkalin). Contohnya adalah bakteri nitrat, 

rhizobia, actinomycetes, dan bakteri pengguna urea. Hanya 

beberapa bakteri yang bersifat toleran terhadap 

kemasaman, misalnya Lactobacilli, Acetobacter, dan 

Sarcina ventriculi. Bakteri yang bersifat asidofil misalnya  

Thiobacillus. Apabila mikroorganisme ditanam pada media 

dengan pH 5 maka pertumbuhan didominasi oleh jamur, 

tetapi apabila pH media 8 maka pertumbuhan didominasi 

oleh bakteri. Berdasarkan pH-nya mikroorganisme dapat 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu (a) mikroorganisme 

asidofil, adalah kelompok mikroorganisme yang dapat 

hidup pada pH 2,0-5,0, (b) mikroorganisme mesofil 

(neutrofil), adalah kelompok mikroorganisme yang dapat 

hidup pada pH 5,5-8,0, dan (c) mikroorganisme alkalifil, 

adalah kelompok mikroorganisme yang dapat hidup pada 

pH 8,4-9,5 (Murtidjo, 2003). 

Nilai pH juga berpengaruh terhadap keempukan 

daging. Daging dengan pH tinggi mempunyai keempukan 

yang lebih tinggi daripada daging dengan pH rendah. 

Kealotan atau keempukan serabut otot pada kisaran pH 5,4 
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sampai 6,0. pH daging berhubungan dengan DIA (Daya 

Ikat Air), jus daging, keempukan dan susut masak, juga 

bisa berhubungan dengan warna dan sifat mekanik daging 

(daya putus dan kekuatan tarik). Nilai pH akhir daging 

akan menentukan karakteristik kualitas daging lainnya, 

seperti struktur otot, DIA, pertumbuhan mikroorganisme, 

denaturasi protein dan enzim, keempukan daging 

(Murtidjo, 2003). 

 

2.4. Kadar Air 

Pengukuran kandungan air yang berada dalam bahan 

ataupun sediaan yang dilakukan dengan cara yang tepat di 

antaranya cara titrasi, destilasi atau gravimetri yang 

bertujuan memberikan batasan minimal atau rentang 

tentang besarnya kandungan air dalam bahan , dimana nilai 

maksimal atau rentang yang diperbolehkan terkait dengan 

kemurniaan dan kontaminasi (Anonimous, 2008).  

Penetapan kandungan air dapat dilakukan beberapa 

cara, hal ini tergantung pada sifat bahannya. Pada 

umumnya penentuan kadar air dilakukan dengan 

mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105-110
0
C 

selama 3 jam atau didapat berat yang konstan. Selisih berat 

sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air 

yang diuapkan. Untuk bahan-bahan yang tidak tahan panas, 
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seperti bahan berkadar gula tinggi, minyak, daging, kecap, 

dan lain-lain pemanasan dilakukan dalam oven vakum 

dengan suhu yang lebih rendah. Kadang -kadang 

pengeringan dilakukan tanpa pemanasan, bahan 

dimasukkan dalam eksikator dengan H2SO4 pekat sebagai 

pengering, hingga mencapai berat yang konstan. Penentuan 

kadar air dari bahan- bahan yang kadar airnya tinggi dan 

mengandung senyawa - senyawa yang mudah menguap 

(volatile) seperti sayuran dan susu, menggunakan cara 

destilasi dengan pelarut tertentu, misalnya toluen, xilol, dan  

heptana yang berat jenisnya lebih rendah daripada air 

(Reny, 2009).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

  Penelitian dilakukan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, 

dilaksanakan pada 12 Maret sampai 19 Juli 2014  

 

3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan daging broiler khususnya 

bagian dada yang berasal dari pasar Tradisional dan 

Supermarket di Kota Malang. 

 

3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Pengambilan Sampel  

Pengambilan  sampel  dilakukan  di  beberapa  pasar  

tradisional dan supermarket yang  ada  di Kota Malang. 

Sampel diambil jam 05.00 WIB dari pasar tradisional, agar 

sampel yang didapat masih segar dan belum banyak 

dipegang oleh konsumen. Sampel yang diambil di 

supermarket diambil jam 10.00 WIB, karena supermarket 

mulai melayani pelanggan pukul 10.00. Sampel  yang  

diambil  dimasukkan  kedalam  kantong  plastik kemudian  

dimasukkan  kedalam  termos es merk Lionstar 12,5 Liter 

yang  didalamnya terdapat es batu dan  dibawa  ke  

Labolatorium  Teknologi  Hasil  Ternak, Fakultas 

Peternakan Universitas Bawijaya, dan langsung dianalisa. 

Sampel yang diambil bagian dada sebelah kiri untuk 

menyeragamkan sampel dalam pengujian. 
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1. Sampel dari Pasar Tradisional 

No. Pasar 

tradisional  

di Kota 

Malang 

Sampel diambil dari beberapa penjual di 

pasar tradisional Sampel I Sampel II  

1. Pasar Besar Dada sebelah kiri 

Dada sebelah kiri 

Dada sebelah kiri 

Dada sebelah kiri 

Dada sebelah kiri 

Dada sebelah kiri 

Dada sebelah kiri 

Dada sebelah kiri 

 

2. Pasar 

Blimbing 

3. Pasar Gadang 

4. Pasar Dinoyo 

 

2. Sampel dari Supermarket 

No. Pasar modern yang 

berada di kota Malang 

Sampel yang diambil 

1. Hypermart Dada sebelah kiri 

2. Giant Dada sebelah kiri 

3. Carrefour Dada sebelah kiri 

 

3.3.3. Alat dan Bahan Penelitian 

 Materi penelitian berupa daging ayam yang 

diambil dari tiga pasar yaitu Pasar Dinoyo, Pasar Besar dan 

Pasar Blimbing. Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain adalah aquades, kantong plastik 

PE, tissu, PCA (oxoid), XLD (difco), VRB (pronadisa), 

tetrathionate broth (TTB), pepton 0,1% yang diperoleh dari 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak. Daging ayam yang 

diperoleh dari penjual di lingkungan Pasar Kota Malang.  

 Peralatan yang digunakan di antaranya adalah 

timbangan analitik (Ohaus BC series dan Mettler 

Instrumente tipe AJ150L, Swiss), colony counter (Stuart 

Scientific, Greet Britian), penangas air (GFL tipe 1003), 

oven (Memmert, Jerman), blender (YB 1012N, Korea), 
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pisau pemotong daging, telenan, hot plate stirrer 

(IKAMAG RET, Janke and Kuntel), autoclave (Hirayama 

Manufacturing Corporation tipe HL-36Ae, Jepang), lemari 

es (Sanyo tipe SR-LL180F, Jepang), inkubator (WTB 

binder tipe 53, Jerman), gelas kimia dengan ukuran 250 ml 

dan 2 liter (Pyrex, Jepang), erlenmeyer (Pyrex, Jepang), 

teflon (Makbok), pipet volum (Pyrex, Jepang), pipetman 

(Gilson P1000, Prancis), pipet kontrol (Brand, Jerman), 

tabung reaksi (Pyrex, Jepang), cawan petri, pipet tetes, blue 

tip, gelas ukur (Pyrex, Jepang), pengaduk, mortar, 

termometer, dan bunsen. 

3.3.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survey yang dilakukan pada pedagang 

daging ayam di Pasar Kota Malang. Kota Malang 

mempunyai banyak pasar tradisional dengan skala kecil, 

menengah dan besar. Pemilihan Pasar menggunakan 

metode quota sampling yakni dengan menentukan jumlah 

subjek yang akan diselidiki terlebih dahulu. Subjek yang 

mewakili populasi atau sub- populasi tidak menjadi faktor 

penentu dalam quota sampling (Nazir, 2005).  

Metode pengambilan data dilakukan dengan cara 

Simple random sampling yaitu pengambilan sample dari 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata dalam populasi tersebut. Dari hasil pengambilan 

sampel dengan menggunakan metode ini, diharapkan 

adanya sampel yang mewakili populasi.  
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3.3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

Total Plate Count, jumlah salmonella dan 

enterobacteriaceae. Pengujian sampel mutu daging sapi 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian Total Plate Count  (AOAC International, 

1995) (Lampiran 1). 

2. Pengujian salmonella dan Echerchia Coli (SNI 01-

2332.2-2006) (Lampiran 2). 

3. Pengujian kadar air daging ( Sudarmadji, Haryono dan 

Suhardi,1997) (Lampiran 3) 

 

3.3.6. Analisis Data 

 Setelah diperoleh data hasil analisis terhadap 

sampel daging ayam, kemudian diolah dengan 

menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif, data hasil 

analisis selanjutnya dibandingkan dengan standar yang ada, 

apabila data hasil analisis melebihi ambang batas maksimal 

atau dibawah ambang batas yang telah ditetapkan, dapat 

disimpulkan daging ayam tersebut layak atau tidak, hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kelayakan daging 

ayam yang ada di Pasar Kota Malang. 

  

3.3.7 Batasan Istilah 

Kualitas mikrobiologi : Pengujian atau  

penghitungan jumlah Total 

Plate Count, E. Coli, 

salmonella dan pH daging 

ayam yang berasal dari 

kota Malang.
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Profil Lokasi 

4.1.1 Pasar Besar 

 

 Pasar Besar Malang adalah pusat perdagangan dan 

belanja yang terletak tidak jauh dari Alun-Alun Kota 

Malang, Pasar Besar Malang memiliki aktifitas yang cukup 

sibuk di setiap harinya. Terdapat banyak sekali rumah toko 

(ruko) dan toko yang dibuka di sini. Pasar Besar Malang 

adalah salah satu sight and activities di Malang. Hal 

tersebut karena Pasar Besar Malang memiliki banyak sekali 

lokasi menarik yang bisa dikunjungi. Pasar Besar Malang 

dan kawasan sekitarnya merupakan wilayah yang dikenal 

tumbuh berkembang secara bersamaan dengan Kota 

Malang. Bahkan rumah dan ruko yang berdiri di tempat ini 

sebagian besar masih merupakan warisan dari jaman 

kolonialisme Belanda. Pasar ini terdiri dari beberapa 

bagian, mulai dari keperluan rumah tangga, pakaian, 

keperluan sehari-hari seperti sayur mayur, daging, beras 

dan lain-lain. (anonimous, 2012) 
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4.1.2 Pasar Blimbing 

 

Pasar Blimbing merupakan salah satu pasar 

tradisional yang terdapat dikecamatan Blimbing, kabupaten 

Malang. Pasar Blimbing cukup ramai dan padat, terutama 

di pagi hari. Pembeli dan pedagang kebanyakan berasal 

dari kecamatan Blimbing dan sekitarnya. Transaksi di pasar 

Blimbing berlangsung dari pagi hari sampai siang hari. 

Pasar Blimbing berdiri sejak tahun 1970 dan memiliki luas 

area sekitar 2000 meter2. Pasar ini terletak di dekat pusat 

pemukiman warga Blimbing tepatnya di JL. Borobudur, 

Kec. Blimbing, Kab. Malang. Pasar Blimbing ini memiliki 

struktur pengurus pasar yang dikepalai oleh Bapak 

Tumirin, selaku Kepala Pasar. Pasar Blimbing ini juga 

cukup memudahkan warga sekitar untuk mendapatkan 

kebutuhan sehari-hari yang tentunya dengan harga yang 

terjangkau. Keberadaan Pasar Blimbing turut berperan 

penting dalam menunjang pendapatan daerah, khususnya 

kecamatan Blimbing. Hal ini ditunjang dengan keberadaan 

beberapa ruko di sekitarnya yang juga menyediakan aneka 
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macam kebutuhan, mulai dari alat elektronik hingga 

kebutuhan pokok. Sarana dan prasarana pasar juga cukup 

lengkap. Antara lain, kantor, musolla, gerobak sampah, alat 

pemadam kebakaran, dan lain-lain. Selain itu, sarana 

transportasi juga memudahkan pembeli dan pedagang 

untuk menuju pasar. 

4.1.3 Pasar Dinoyo 

 

4.1.4 Pasar Gadang 

 

Pasar Gadang adalah salah satu pasar tradisional 

yang cukup ramai oleh aktivitas perdagangan dan turut 

berperan penting dalam memajukan pendapatan daerah. 

Sebab, pusat perdagangan di Kabupaten Malang terdapat di 
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pasar ini. Pasar Gadang yang letaknya bersebelahan dengan 

Terminal Gadang ini adalah pasar yang buka 24 jam. 

Bahkan di tengah malam pun, masih ada aktivitas jual beli 

di pasar ini. Pasar Gadang berada di Jalan Kolonel 

Sugiono, Kota Malang. Pasar ini pun telah berdiri sejak 

tahun 1982. Luas wilayah pasar pun sekitar 3 Hektare (Ha). 

Pasar Gadang di kepalai oleh Bapak Junaedi selaku Kepala 

Pasar Gadang yang masih bertugas sampai saat ini. 

Meskipun merupakan pasar tradisional namun pasar ini 

memiliki fasilitas pendukung yang cukup lengkap, seperti: 

kantor, penerangan, tempat parkir, dan gerobak sampah. 

Kebanyakan produk sayuran dan daging di pasar ini lebih 

segar dari pasar lainnya. Hal ini dikarenakan para petani 

banyak yang langsung mengirim ke tempat ini dari kebun 

mereka. Pedagang di pasar Gadang berasal dari daerah 

sekitar. Sebagian besar pedagang didominasi suku Madura 

dan sisanya merupakan suku Jawa. Untuk menuju lokasi 

Pasar Gadang pun tidak sulit, pembeli atau pedagang bisa 

mengunakan angkot, motor, ataupun mobil. 

4.1.5 Hypermart 
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Hypermart merupakan hypermarket yang terletak 

di lantai dasar Malang Town Square. Hypermart ini berdiri 

bersamaan dengan ketika Malang Town Square didirikan 

pada tahun 2005. Tidak heran jika kiranya Hypermart 

menjadi hyper market pertama yang didirikan di Kota 

Malang. Mulai beroperasi bersamaan dengan Malang Town 

Square, hyper market ini lebih dikenal dengan Hypermart 

Malang Town Square. hypermart Malang Town Square 

banyak menyediakan segala jenis kebutuhan pokok harian 

rumah tangga yang terbilang cukup lengkap di Malang. 

Ada berbagai produk yang dijual di sini mulai dari 

makanan, minuman, pakaian, buah, sayuran, barang 

elektronik dan lain-lain. Karena suplai barang yang dijual 

di sini cukup banyak, maka bisa dijamin ada beberapa 

barang yang terkadang dibandrol dengan harga jauh lebih 

rendah dari harga di pasaran. Wajar jika Hypermart ini 

banyak didatangi konsumen setiap harinya, terutama saat 

awal bulan atau di hari-hari besar perayaan tertentu. 

Konsumen yang ingin berbelanja di Hypermart ini, bisa 

langsung datang ke lantai dasar Malang Town Square. 

Tepat di depan sebelah kanan hyper market ini, juga bisa 

menemui stan Pizza Hut Malang Town Square, yang tidak 

mengetahui dimana Malang Town Square berada, bisa 

dicari di Jalan Veteran No. 2 Malang Kota, Klojen. Tidak 

akan sulit menemukan lokasinya yang dikelilingi dua 

universitas besar di Malang, yakni Universitas Brawijaya 

dan Universitas Negeri Malang. 
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4.1.6 Giant 

 

Giant supermarket malang merupakan salah satu 

pusat perbelanjaan yang menyediakan kebutuhan sehari-

hari warga Malang, khususnya yang berada di kawasan 

Klojen, Malang Kota. Berbagai macam kebutuhan sehari-

hari seperti beras, bumbu-bumbu masakan, rempah-

rempah, buah, makanan, minuman dan lainnya bisa beli di 

sini. Disini pun akan ditemukan kepuasan berbelanja 

tersendiri di supermarket yang besar ini karena suplai 

barang yang terdapat di Giant Supermarket Malang sudah 

terjamin mutunya. Supermarket ini terletak di Jalan Kawi 

Atas 58 Malang. Tidak jauh dari lokasi Giant Supermarket, 

juga bisa menemui berbagai macam jajanan khas kuliner 

Kota Malang yang selalu ramai dikunjungi pembeli di 

malam hari, yakni Pulosari. Oleh karena demikian, Giant 

Supermarket Malang ini lebih populer dengan julukan 

Giant Pulosari. 
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4.1.7 Carrefour 

 

Menyediakan kebutuhan harian di Carrefour 

Express yang terletak di kawasan Blimbing ini, tentu tahu 

bahwa Carrefour Express ini merupkan salah satu tempat 

perbelanjaan yang lengkap di Malang. Carrefour ini 

menawarkan konsep “One-Stop Shopping” untuk 

pelanggannya sebagai tempat belanja dengan pilihan 

produk yang beragam, harga murah, serta berusaha 

semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik.  

Beragam kebutuhan harian, dijual di Carrefour Blimbing 

ini. Selain itu, fasilitas layanan yang diberikan carrefour 

pun dijamin tidak akan mengecewakan. Fasilitas 

kenyamanan yang diberikan tersebut seperti parkir gratis, 

pengiriman gratis, sistem pembulatan kembalian untuk 

setiap pembelian secara tunai, dan fasilitas "tidak puas 

kami beli kembali". dapat menerima segala kemudahan 

belanja tersebut hanya di Carrefour. Lokasi Carrefour 

Blimbing ini sangat strategis. bisa menemukannya di Jalan 

A. Yani 2A Blimbing. Letaknya berseberangan dengan 

Pusat Telkom Malang dan Grand Food Court 

http://halomalang.com/peta-malang/detail/grand-food-court
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4.2 Kualitas Mikrobiologis Daging Ayam Yang 

Beredar Di Pasar Malang yang Ditinjau dari 

Total Plate Count (TPC) 

Hasil pengujian sampel daging ayam segar ditinjau 

dari kualitas total TPC  dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata TPC (satuan 10
5
 cfu/gram) daging ayam 

di pasar Modern 

Ulangan  
Kelompok/Pasar Modern 

Rata-rata 
A B C 

1 3.67 3.14 3.48 1.47±0,27 

2 3.70 3.19 3.55 1.4±0,26 

3 3.69 3.00 3.53 1.46±0,36 

Rata-rata 3.69±0,02 3.11±0,10 3.52±0,04 1.47±0,30 

 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah 

TPC daging ayam di pasar A dengan Rata-rata nilai TPC  

yaitu 3,69x10
5
 cfu/gram sedangkan Pasar B diperoleh Rata-

rata TPC 3,11 x 10
5
 cfu/gram dan Pasar C diperoleh Rata-

rata nilai TPC 3,52 x 10
5
 cfu/gram. Nilai TPC pada daging 

ayam yang beredar di pasar Modern Kota Malang dengan 

nilai terendah 3,0 x 10
5
 cfu/gram dan tertinggi yaitu 3.7 x 

10
5
 cfu/gram.  
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Tabel 6. Rata-rata TPC (satuan 10
5
 cfu/gram) daging ayam 

pada pasar Tradisional 

Ulangan 

  

Kelompok/pasar Tradisional 
Rata- rata 

D E F G 

1 4.2 4.22 4.52 4.29 4.31±0,15 

2 4.26 4.29 4.57 4.24 4.34±0,15 

3 4.32 4.25 4.53 4.26 4.34±0,13 

Rata- rata 4.26±0,06 4.25±0,04 4.54±0,03 4.26±0,03 2.47±0,14 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa jumlah 

TPC  daging ayam di pasar D dengan Rata-rata nilai TPC 

yaitu 4,26x10
5
 cfu/gram sedangkan Pasar E diperoleh Rata-

rata TPC 4,25x10
5
 cfu/gram, Pasar E diperoleh Rata-rata 

nilai TPC 4,54 x 10
5
 cfu/gram, Pasar F diperoleh Rata-rata 

nilai TPC 4,26x10
5
 cfu/gram. Nilai TPC pada daging ayam 

yang beredar di pasar Tradisional di Kota Malang dengan 

nilai terendah 4,2x10
5
 cfu/gram dan tertinggi yaitu 

4,57x10
5
 cfu/gram.  

Menurut SNI 7388_2009 dijelaskan jumlah 

maksimal kandungan TPC yaitu 1 x 10
6
 cfu/gram. 

Peredaran daging ayam di pasar Kota Malang ditinjau dari  

kandungan TPC sudah melebihi standar maksimal kadar 

batas kontaminasi yang ditetapkan oleh  SNI yaitu 1 x 10
6
 

cfu/gram. Sehingga memenuhi kualifikasi untuk 

dikonsumsi oleh konsumen.  

Menurut Nugroho (2005) kontaminasi daging 

unggas dan produk olahannya disebabkan oleh beberapa 

faktor. Antara lain, tingkat pengetahuan peternak, 
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kebersihan kandang serta sanitasi air dan pakan. 

Perkembangan mikroba kontaminan pada daging ayam 

dikarenakan sifat fisikokimia daging seperti kadar air yang 

tinggi, nilai pH dan zat gizi mendukung pertumbuhan 

mikroba tersebut (Hugas and Monfort, 1997).  

Kondisi pasar tradisional yang berkaitan dengan 

suhu berpengaruh dalam jumlah bakteri pada daging ayam. 

Suhu penyimpanan daging ayam pada pasar di Kota 

Malang berada pada suhu kamar (±27
0
C) atau bahkan bisa 

lebih tinggi atau rendah berdasarkan pengaruh keadaan 

lingkungan. Suhu penyimpanan bahan pangan seharusnya 

berada di bawah 20
o
C (Soeparno, 2005). 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 (Hafriyanti, 2008). 

Daging ayam sebelum sampai ke tangan konsumen 

sebelumnya melalui serangkaian rantai penyediaan yang 

sangat panjang. Dimulai dari peternakan kemudian dikirim 

ke Rumah Pemotongan Ayam (RPA) untuk dipotong. 

Dalam proses pemotongan tersebut juga terdapat banyak 

tahapan yang harus dilalui sampai pada akhirnya daging 

ayam siap didistribusikan ke pasar tradisional dan 

pengecer. Pengamatan sampel daging ayam pada beberapa 

sampel terdapat noda atau gumpalan darah di daging dan 

tulang. Keadaan ini menunjukkan bahwa proses 

pemotongan kurang sempurna, disebabkan pengeluaran 

darah yang belum tuntas namun dilakukan proses lebih 
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lanjut, serta penampakan fisik daging ayam yang warnanya 

lebih gelap. Mikroorganisme yang mengkontaminasi bahan 

pangan dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan 

tersebut.  

Kerusakan daging ayam secara biologis banyak 

diakibatkan oleh adanya pertumbuhan mikroor ganisme 

yang berasal dari ternak, pencemaran dari lingkungan baik 

pada saat proses pemotongan, penyimpanan, maupun 

pemasaran. Pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme 

dipengaruhi oleh faktor suhu penyimpanan, waktu, 

tersedianya oksigen, dan kadar air pada daging (Rahardjo 

dan Santoso 2005). 

Sartika (2005) menyatakan kontaminasi dapat 

berasal dari hewan produksi (peternakan) atau juga dari 

tenaga penjamah 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.  

Menurut Jay et al. (2005), banyaknya kejadian 

kontaminasi bakteri pada daging ayam terjadi pada saat 

pemotongan, pengepakan, pendistribusian dan pengolahan 

produk asal hewan. Kontaminasi juga dapat terjadi akibat 



 

37 

sanitasi yang kurang baik di peternakan, tempat 

pemotongan maupun tempat pengolahan daging ayam. 

Pemakaian air dari sanitasi yang kurang baik dalam proses 

pemotongan, pengolahan, dan penyimpanan dapat 

meningkatkan jumlah cemaran mikroba di dalam daging 

ayam. Kontaminasi juga sering disebabkan karena 

peralatan pada waktu penyembelihan dan air pencuci alat 

yang kotor atau tidak terjaga kebersihannya. 

4.3 Kualitas Mikrobiologis Daging Ayam Yang 

Beredar Di Pasar Malang yang Ditinjau dari 

Kualitas E. Coli 

Dalam SNI 7388_2009 tentang mutu karkas dan daging 

ayam  dijelaskan jumlah maksimal kandungan E. coli 

dalam daging ayam yaitu Escherichia coli 1 x 10
1
 cfu/g, 

Kandungan itu menjelaskan kadar aman bagi daging ayam 

tersebut untuk dikonsumsi manusia 

Berdasarkan hasil pengujian sampel daging Ayam 

segar yang ditinjau dari kualitas total E. coli  pada sampel 

yang diambil dari pasar modern didapati sejumlah data. 

Detailnya dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata E. coli (satuan 10
5
 cfu/gram) Daging 

Ayam Pada Pasar Modern 

Ulangan 

  

Kelompok/Pasar Modern 
        Total 

A B       C 

1 Negatif Negatif Negatif Negatif 

2 Negatif Negatif Negatif Negatif 
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3 Negatif Negatif Negatif Negatif 

Total Negatif Negatif Negatif Negatif 

 

Pada tabel 7, indikasi adanya E. coli dalam daging 

ayam yang beredar di pasar modern kota Malang 

menunjukkan hasil negatif. Artinya, dalam 9 sampel yang 

diuji tidak terdapat E. Coli..Itu mengindikasikan bahwa 

sampel yang diambil dari pasar modern telah memenuhi 

standar SNI 7388_2009 Tentang Mutu Karkas dan Daging 

Ayam 

Menurut Kaeratipibul  et al. (2008), bakteri  coliform, 

terutama Escherichia coli adalah mikroorganisme yang 

mendapat perhatian dari hampir setiap produk makanan, 

karena jumlahnya  yang tinggi dari coliform, dan kehadiran 

Escherichia coli di dalam makanan  biasanya disebabkan 

antara lain oleh penanganan tidak higienis selama proses 

produksi, kondisi  ruang penyimpanan yang  tidak layak 

dan proses kontaminasi awal.  

Selanjutnya Lund (2000), menyatakan bahwa bakteri 

gram negatif lebih peka pada kondisi pembekuan dibanding 

dengan bakteri gram positif. Tetapi karena sebagian dari 

organisme-organisme  ini telah hidup  lama dan sintas di 

dalam bahan makanan yang dibekukan, maka hanya 

tergantung pada sifat alami  makanan dan faktor-faktor 

lain.  

Data diatas berbanding lurus dengan hasil temuan pada 

sample yang diambil dari pasar tradisional. Berikut pada 
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Tabel 8 adalah data temuan data yang bersumber dari pasar 

tradisional. 

Tabel 8. Rata-rata E. coli (satuan 10
5
 cfu/gram) Daging 

Ayam pada pasar Tradisional 

Ulangan 

  

Kelompok/Pasar 

Tradisional  Total 

D E  F       G 

1 Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif 

2 Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif 

3 Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif 

Total Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif 

 

Pada tabel 8, indikasi adanya E. coli dalam daging 

ayam yang beredar di pasar Tradisional  kota Malang 

menunjukkan bahwa dalam 12 sampel yang diuji tidak 

terdapat E. coli. 

Bedasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 

sampel daging ayam pada pasar Modern maupun pasar 

Tradisional tidak terkontaminasi Escherichia coli. Ciri-ciri 

Escherichia coli tumbuh ada pada suhu diatas 45
o
C, 

koloninya berbentuk bulat berwarna merah metalik. 

Pengamatan di mikroskop Escherichia coli berbentuk 

batang, bervariasi dari bentuk koloid sampai berbentuk 

seperti filamen yang panjang, tidak berbentuk spora, motil 

dan filamen perithin beberapa galur tidak memiliki flagella, 

bersifat Gram negatif (Merchant dan Parker, 1961 dalam 

Wasitaningrum,2009). 
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Semua sampel daging ayam  memenuhi standar yang 

telah ditetapkan oleh SNI 7388 : 2000 atas Maksimum 

Cemaran Mikroba dalam Pangan yakni jumlah Escherichia 

coli yaitu 1 x 10
1
 cfu/g (melewati standar). Escherichia coli 

dapat mengkontaminasi air oleh karena itu kontaminasi 

Escherichia coli pada bahan makanan biasanya berasal dari 

air yang digunakan (Buckle, Edwards, Fleet, and Wooton. 

1987). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Widiyanti dan Ristiati 

(2004), yang menyatakan bahwa adanya bakteri-bakteri 

indikator sanitasi umumnya adalah bakteri yang lazim 

terdapat dan hidup pada usus manusia, jadi dengan adanya 

bakteri tersebut pada air atau makanan menunjukkan bahwa 

dalam satu atau lebih tahap pengolahannya pernah 

mengalami kontak dengan feses yang berasal dari usus 

manusia dan oleh karenanya mungkin mengandung bakteri 

patogen lain yang berbahaya, adanya bakteri tersebut dapat 

dijadikan sebagai indikator bahwa daging ayam tersebut 

telah tercemar oleh Escherichia coli dan proses penanganan 

yang kurang higienis. 

Dengan tidak adanya temuan Escherichia col dari 

seluruh 21 sampel yang diambil baik dari pasar tradisional 

maupun dari pasar modern maka bisa disimpulkan bahwa 

daging ayam tersebut telah diproses diproses secara 

higienis dan memenuhi standar.. 
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4.4  Kualitas Mikrobiologis Daging Ayam Yang 

Beredar Di Pasar Malang yang Ditinjau dari 

Salmonella  

Hasil pengujian sampel daging Ayam segar ditinjau dari 

Jumlah salmonella. 

Tabel  9. Rata-rata salmonella (satuan 10
5
 cfu/gram) daging 

ayam pada pasar Modern 

Ulangan 

  

Kelompok/Pasar Modern 
Total 

A B       C 

1 
Negatif Negatif Negatif Negatif 

2 Negatif Negatif Negatif Negatif 

3 
Negatif Negatif Negatif Negatif 

Total 
Negatif Negatif Negatif Negatif 

Tabel 10. Rata-rata salmonella (satuan 10
5
 cfu/gram) 

daging ayam pada pasar Tradisional 

Ulangan 

  

Kelompok/Pasar 

Tradisional         Total 

D E  F       G 

1 
Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif 

2 
Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif 

3 Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif 

Total 
Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif 
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Pada table  9 dan tabel 10, daging ayam yang 

beredar di pasar tradisional di kota Malang menunjukkan 

bahwa dalam  semua sampel yang diuji tidak  terdapat 

salmonella. Syarat mutu karkas dan daging ayam dalam 

SNI 7388:2009 maupun syarat peraturan yang berlaku di 

Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Salmonella 

merupakan bakteri patogen berbahaya sehingga di dalam 

produk pangan tidak diperbolehkan mengandung 

Salmonella. Alasan dari dicanangkannya zero tolerance ini 

adalah karena Salmonella bertanggung jawab sebagai 

penyebab gastroenteritis (Lindquist, 2000). 

 Menurut (Brands, 2006), Salmonella berkembang 

pada saluran pencernaan binatang seperti babi, sapi dan 

ayam. Bakteri tersebut menyebar melalui makanan 

sehingga menginfeksi manusia.salmonella bersarang di 

saluran pencernaan mulai dari lambung sampai usus 

halus.umumnya bakteri salmonella menimbulkan 

salmonellosis berupa penyakit tipus maupun paratipus.  

Pencemaran daging ayam juga berasal dari 

Salmonella yang  memasuki peredaran darah pada saat 

penyembelihan, jika alat-alat yang dipergunakan untuk 

pengeluaran darah tidak steril. Darah masih bersirkulasi 

selama beberapa saat setelah penyembelihan. Cara lain bagi 

Salmonella untuk masuk ke dalam daging adalah 

perendaman yang diperlukan untuk menghilangkan 

(mencabut) bulu pada ayam. Pada kasus ini kontaminasi 

terjadi karena masuknya kontaminasi dari air perendam ke 

sistem peredaran darah dan pernafasan (Dartini, 2003). 
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Pendinginan atau penerapan rantai dingin dari proses 

pemotongan sampai tujuan akhir konsumsi didesain 

sedemikian rupa untuk menurunkan temperature karkas. 

Tidak hanya pada saat proses chilling atau  freezing di 

rumah pemotongan, tetapi juga pada saat transportasi 

daging, penjualan, dan penyimpanan oleh konsumen. 

Rangkaian proses pendinginan dilakukan untuk menjaga 

temperatur karkas agar tetap stabil dan tidak berubah 

karena sebagian besar bakteri pathogen penting dalam 

makanan tidak mampu tumbuh pada temperatur lemari es, 

misalnya Salmonella. Bakteri Salmonella (sebagian besar 

serovar) tidak mampu tumbuh pada temperatur di bawah 7 

°C (ICMSF 1996 yang dikutip oleh Mead, 2005). 

 

4.4 Kualitas Mikrobiologis Daging Ayam Yang 

Beredar Di Pasar Malang yang Ditinjau dari pH 

Daging Ayam Yang Ada Di Pasar Kota Malang 

Hasil pengujian sampel daging ayam segar ditinjau 

dari pH 

tabel 11. pH pada daging ayam yang ada di pasar 

Modern  kota Malang 

Ulangan 
Kelompok/Pasar Modern 

Rata-rata 

        A        B C 

1 5.68 5.69 5.72 2.44±0,02 

2 5.61 5.63 5.62 2.41±0,01 

3 5.53 5.54 5.55 2.37±0,01 

Rata-rata 5.61±0,08 5.62±0,08 5.63±0,09 2.41±0,01 
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tabel 12. pH pada daging ayam yang ada di pasar 

Tradisional  kota Malang 

Ulangan Kelompok/Pasar Tradisional 
Rata-rata 

  D E F G 

1 5.87 5.8 5.82 5.96 5.86±0,07 

2 5.81 5.76 5.84 5.84 5.81±0,04 

3 5.78 5.71 5.79 5.81 5.77±0,04 

Rata-rata 5.82±0,05 5.76±0,05 5.82±0,03 5.87±0,08 5.82±0,05 

 

Nilai pH merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme selain suhu, 

nutrisi, aktivitas air, keberadaan oksigen dan zat-zat 

penghambat. Nilai pH karkas ayam ditentukan oleh jumlah 

asam laktat yang dihasilkan dari glikogen selama proses 

glikolisis anaerob. Jumlah asam laktat akan terbatas bila 

glikogen yang digunakan menurun dengan cepat karena 

ternak kelelahan, kelaparan atau stres sebelum dipotong. 

Salah satu faktor penentu pertumbuhan bakteri yang 

penting adalah nilai pH. Sehingga nilai pH akhir daging 

sangat penting untuk menentukan ketahanan karkas ayam 

broiler terhadap pembusukan. Hasil sidik ragam 

menunjukkan nilai pH karkas ayam broiler (P<0,05). 

 Penurunan nilai pH oleh aktivitas non mikrobial 

terjadi akibat proses glikolisis anaerob yang menghasilkan 

asam laktat. Penurunan nilai pH oleh aktivitas mikrobial 

disebabkan adanya aktivitas mikroorganisme yang 

mendekomposisi substrat yang terdapat di dalam karkas 
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ayam broiler berupa karbohidrat, protein dan lemak. Salah 

satu mikroorganisme yang tumbuh optimal pada kisaran 

nilai pH tersebut adalah bakteri asam laktat. Kerja utama 

bakteri asam laktat yaitu memecah karbohidrat sehingga 

menghasilkan produk akhir berupa asam laktat. 

 Menurut Lawrie (2003), dalam keadaaan tidak ada 

substrat karbohidrat, maka mikroorganisme akan 

menggunakan asam amino dari protein yang menghasilkan 

produk akhir berupa asam asetat, karbondioksida dan 

amonia. Akibat yang ditimbulkan dari pemecahan asam 

amino cistein dan methionin adalah munculnya tanda-tanda 

kerusakan pada karkas seperti bau busuk dan perubahan 

warna menjadi lebih pucat. Mikroorganisme yang berperan 

dalam pemecahan asam amino tersebut merupakan 

kelompok bakteri proteolitik, contohnya Pseudomonas dan 

Proteus. Lemak oleh mikroorganisme digunakan sebagai 

sumber energi yang akan menghasilkan asam lemak dan 

gliserol (Ray, 2004) 

 

4.5 Kualitas Mikrobiologis Daging Ayam Yang 

Beredar Di Pasar Malang yang Ditinjau dari 

Kadar Air pada Daging Ayam Yang Ada Di Pasar 

Kota Malang 

Hasil pengujian sampel daging Ayam segar ditinjau dari 

kualitas total Kadar Air 
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Tabel 12. Kadar air pada daging ayam di pasar Modern di 

kota malang 

Ulangan Kelompok/pasar Modern 
Rata-rata 

  A B       C 

1 71.49 70.70 70.36 30.36±0,58 

2 71.47 70.66 70.41 30.36±0,55 

3 71.41 70.61 70.31 30.33±0,57 

Rata-rata 71.46 70.66 70.36 30.35±0,57 

 

Rerata Kadar air yang didapat dari hasil penelitian 

berkisar antara 70,36 sampai 71,46  pada pasar modern, hal 

ini dikarenakan daging bukan merupakan hidrat yang 

melepas air pada saat pemanasan. Bobot badan ayam akhir 

ayam broiler sama yang berarti kadar air daging sama. 

Kadar air daging ayam broiler dipengaruhi oleh umur, 

konsumsi air minum, konsumsi nutrient pakan, tipe ternak 

ayam. 

Menurut Buckle, et al., (1987) yang menyatakan 

bahwa, pada kecepatan beku yang rendah, terbentuk 

beberapa pusat kristalisasi yang menyebabkan timbulnya 

kristal-kristal es yang besar yang menyebabkan pecahnya 

sel dan banyak air yang hilang bila daging dicairkan 

Semakin lama penyimpanan maka kadar air daging 

semakin rendah. Hal ini disebabkan pada saat penyimpanan 

terjadi reaksi metabolisme pada komponen penyusun 

daging yang disebabkan oleh aktivitas mikroba.  
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 Tabel 13. Kadar air pada daging ayam di pasar 

Tradisional di kota malang 

Ulangan Kelompok/pasar Tradisional 
Rata-rata 

  D E F G 

1 77.34 76.29 75.26 76.97 76.47±0,91 

2 77.39 76.23 75.24 77.05 76.48±0,96 

3 77.29 76.19 75.20 76.91 76.40±0,92 

Rata-rata 77.34 76.24 75.23 76.98 43.6±0,93 

 

Rerata Kadar air yang didapat dari hasil penelitian 

berkisar antara 75,23 sampai 77,34 pada pasar tradisional, 

hal ini senada dengan  Hasil penelitian Xiong, Zhang and 

Beach (1993) yang menyebutkan bahwa kadar air daging 

ayam ras 75,20%, kadar protein 2,40%,dan lemak 

6,20%.Kandungan zat gizi daging ditentukan oleh beberapa 

faktor. Antara lain, faktor, genetik, lingkungan, jenis 

kelamin, fisiologi, umur, bobot tubuh, pakan yang 

diberikan, dan bahan aditif  (Soeparno.1994).  

Perbedaan kadar air pada daging ayam dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain, suhu 

penyimpanan, dan lama penyimpana daging tersebut. 

Semakin rendah suhu pendinginan maka kadar air dari 

daging yang diawetkan akan semakin rendah. Hal ini 

disebabkan karena adanya penurunan suhu daging oleh 

suhu pendinginan, sehingga suhu daging dapat sama 

dengan media pendinginan, akibatnya kadar air dari daging 

akan rendah. Dengan demikian, jika semakin rendah suhu 
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media pendinginan yang digunakan maka kadar air akan 

semakin rendah.  

Semakin lama daging disimpan maka air yang 

terdapat dalam daging semakin berkurang karena 

dipergunakan oleh mikroba dalam melakukan aktivitasnya. 

Menurut Purrnomo, (1995) yang menyatakan bahwa 

aktivitas air memegang peranan penting dalam 

penyimpanan dingin karkas dalam waktu lama. 

Pertumbuhan mikroba psikrotropik terutama Pseudomonas 

sp merupakan penyebab kerusakan daging segar, tetapi 

dapat dicegah  dengan penurunan aktivitas produk dengan 

menurunkan nilai Aw, semakin rendah suhu pendinginan 

serta semakin lama penyimpanan maka kadar air daging 

semakin rendah. Menurut Buckle et al., (1987) yang 

menyatakan kandungan air dalam bahan pangan akan 

berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Pengurangan 

air baik secara pengeringan atau penambahan bahan 

penguap bertujuan untuk mengawetkan bahan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut peredaran daging ayam di pasar kota 

malang mempunyai rata -rata TPC pasar A ; pasar B ; pasar 

C ; pasar D ; pasar E ; pasar F ; pasar G sebagai berikut 

yaitu 3.69 x 10
5 
cfu/gram ; 3.11 x 10

6
 cfu/gram ;  3.52 x 10

5
 

cfu/gram ;  4.26x10
5 

; 4.25x10
5 

;  4.254x10
5
; 4.26x10

5
 

Sedangkan  semua daging ayam yang beredar di pasar 

malang bebas dari kandungan E. Coli dan  Salmonella. 

Rata- rata  pH daging ayam di pasar A ; pasar B ; pasar C ; 

pasar D ; pasar E ; pasar F ; pasar G sebagai berikut 5.61 ; 

5.62 ; 5.63 ; 5.82 ; 5.76 ; 5.82 ; 5;87. Sedang untuk Rata- 

rata Kadar air daging ayam di pasar A ; pasar B ; pasar C ; 

pasar D ; pasar E ; pasar F ; pasar G sebagai berikut 71.46 ; 

70.66 ; 70.36 ; 77.34 ; 76.24 ; 75,23; 76.98. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan maka disarankan agar diadakan penelitaian 

lebih lanjut dengan varian sampel yang lebih luas dan perlu 

dilakukan studi lebih lanjutan tentang residu antibiotik dan 

bangkai ayam, sehingga hasil yang didapatkan dapat 

digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah dan institusi 

kesehatan setempat.  
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Lampiran 1. Prosedur Uji total Plate Count ( AOAC 

Internasional, 1995) 

1. Timbang sampel sebanyak 5g dan dihancurkan 

dengan mortar sampai halus dan homogen 

2. Sampel yang telah dihaluskan dimasukkan dalam 

erlenmeyer yang  telah berisi 45 mL larutan pepton 

0,1%  dan aduk hingga homogen (pengenceran 10
-1

 

) 

3. Disiapkan seri pengencer 10
-2, 

10
-3  

sampai dengan 

pengencer 10
-6 

dengan cara pipet sebanyak 1mL 

dari larutan pengencer 10
-1  

kedalam tabung reaksi 

yang telah berisi 9mL larutan pepton 0,1% ( 

pengenceran 10
-2 ) 

dan sama seterusnya hingga 

pengenceran
 
10

-1
 

4. Pipet sebanyak 1 mL laruatan pengencer 10
-2 

dan 

tuang kedalam cawan petri secara merata, 

kemudian dituang media PCA sebanyak ±15 mL 

secara merata hingga menutupi permukaan dalam 

cawan petri dan dibiarkan membeku,lalu cawan 

petri dibalik , demikian seterusnya dengan cara 

yang sama untuk pengenceran 10
-3 

dan 10
-6  

( 

metode Pour Plate) 

5. Inkubasi pada inkubator dengan suhu 35° C selama 

48 jam. 

6. Lakukan perhitungan jumlah kolony bakteri yang 

tumbuh dengan Coloni Counter. 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian Salmonella sp (SNI 

01-2332.2-2006) 

1. Diambil 25g sampel, dimasukkan dalam 225 buffer 

fosfat air pepton. 

2. Diinkubasi 24 jam pada suhu 37°C. 

3. Diambil 1mL, dipupuk pada media “tetrationet 

broth”. 

4. Diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. 

5. Diambil satu loop kemudian dipupuk pada XLD 

6. Diinkubasi 34 jam pada suhu 37°C. 

7. Diamati adanya Salmonella sp yang sudah tumbuh. 
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Lampiran 3.prosedur pengujian Eschericia coli ( 

Hitchin, Fenny, Dwatkin, Rippley and Chandler, 1995) 

1. EMB agar 37,5 dilarutkan dalam 1 L aqudest 

dalam erlenmeyer, Dipanaskan sampai homogen, 

warna merah kehijauhan 

2. Ditimbang 5g sampel, dihomogenkan 

3. Dimasukkan sampel yang telah dihaluskan ke 

erlenmeyer yang berisi 45 mL larutan pepton 0,1% 

aduk. (pengenceran 10
-1 

). 

4. Disiapkan seri 10
-2 

, 10
-3  

, 10
-4 

, 10
-5

. diambil 

dengan pipet 1 mL pengencer 10
-1  

dimasukkan 

kedalam tabung reaksi berisi 9 mL larutan pepton 

0,1% (pengencer 10
-1 

) dan seterusnya. 

5. Dituang agar cair steril ± 15 mL, dimasukkan ke 

cawann petri. 

6. Disebar sel mikroba. 

7. Diinkubasi 37°C selama 24 jam. 

8. Dihitung dengan Stuart Scientific Colony Counter. 
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran pH pada Daging 

Ayam ( Tahir, 2004) 

1. Daging ditimbang 5g, dicacah sampai halus 

2. Ditambah aquadest 10 mL. 

3. Disiapkan pH meter 

4. Sampel diuji dengan pHmeter. 

5. Dicatat hasilnya. 
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Lampiran 5. Prosedur Pengukuran Kadar Air Daging 

Dengan Metode Thermogavitimetri (Sudarmadji, 

Haryono dan Suhardi, 1997) 

1. Botol ditimbang dikeringkan dengan cara 

memasukkan dalam oven pada suhu 105 °C selama 

24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam eksikator 

selama 30 menit, setelah itu botol ditimbang 

dengan menggunakan timbangan analitik (X g). 

2. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 

5g, kemudian dimasukkan dalam botol timbang 

yang telah diketahui beratnya dan ditimbang 

kembali (Y g). 

3. Sampel dalam botol timbang dikeringkan dalam 

oven pada kisaran 100-105°C selama 3-5 jam, 

didinginkan dalam eksikator selama 30 menit, 

sampel yang sudah dingin ditimbang. Perlakuan ini 

diulang sampai dicapai berat konsisten ( Z g) yaitu 

selisih penimbang berat sampel berturut-turut 

kurang 0,2 mg. 

4. Dimasukkan dalam oven lagi selama 30 menit, 

kemudian didinginkan dalm eksikator dan 

ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai tercapai 

berat konsisten ( selisih timbangan berturut-turut 

kurang dari 0.2mg) 

Kadar air dapat ditentukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

   (Y-X) – (Z-X) 

% Kadar Air  =     x 100 % 

   ( Y-Z )  
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Lampiran 6. Analisa Data Tpc ( Total Plate Count) 

Daging Ayam Yang Beredar di Pasar di Kota Malang 

Pasar modern 

Ulangan Kelompok Total 

K1 K2 K3 

1 3, 67 3,24 3,48 10,29 

2 3,70 3,19 3,55 10,44 

3 3,69 3,00 3.53 10,22 

Total 11,06 9,33 10,56 30,95 

 

  30,95
2
 

FK =           = 106,43 

      9 

 

JK total = ( 3,67
2
 + 3,14

2
 + ..... + 3, 53

2  
) – 106,43 

  = 0,55 

 

JK perl  = ( 10,29
2 
+ ....+ 10,22

2  
)  - 106, 43 

    3 

= 0,01 

 

       ( 11,06
2
 + ... +10,56

2
) 

JK Kel = 

      3 
   

=  0,53 

 

JK galat  = JK total – JK kel – JK Perl 

 = 0,55- 0,53- 0,01 

  = 0,01 
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 SK Db JK Kt F hit F 5% F 1 % 

Kel 2.00 0,53 0,27 0,50 3,84 7,01 

Perl 2.00 0.01 0,01 0,05 4,46 8,65 

Galat 1.00 0,01 0,01    

total 5.00 0,55     

 

Pasar Tradisional 

Ulangan 
Kelompok 

Total 

K1 K2 K3 K4 

1 4,2 4,22 4,52 4,29 17,23 

2 4,26 2,29 4,57 4,24 17,36 

3 4,32 4,25 4,53 4,26 17,36 

Total 12,78 12,76 13,62 12,79 51.95 

 

  51,95
2
 

FK =           = 224,90 

      12 

 

JK total = ( 4,2
2
 + 4,22

2
 + ..... + 4,26

2  
) – 224,90 

  = 0,19  

 

JK perl  = ( 117,23
2 
+ ....+ 17,36

2  
)  - 224,90 

    3 

= 0,0003 

 

       ( 12,78
2
 + ... +12,79

2
) 

JK Kel = 

      3 
   

=  0,18 
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JK galat  = JK total – JK kel – JK Perl 

 = 0,19- 0,003- 0,18 

  = 0,01 

 

 SK Db JK Kt F hit F 5% F 1 % 

Kel 3.00 0,18 0,06 0,33 3,84 7,01 

Perl 2.00 0.003 0,00 0,50 4,46 8,65 

Galat 1.00 0,01 0,01    

total 6.00 0,19     

 

Lampiran 7. Analisa Data Eschericia coli Daging Ayam 

Yang Beredar di Pasar di Kota Malang 

 

Pasar modern 

Ulangan Kelompok Total 

K1 K2 K3 

1 negative negative negative negative 

2 negative negative negative negative 

3 negative negative negative negative 

Total negative negative negative negative 

 

Pasar tradisional 

Ulanga

n 

Kelompok 
Total 

K1 K2 K3 K4 

1 
negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

2 
negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

3 
negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

Total 
negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 
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Lampiran 8. Analisa Data Salmonella sp Daging Ayam 

Yang Beredar di Pasar di Kota Malang 

 

Pasar modern 

Ulangan 
Kelompok 

Total 
K1 K2 K3 

1 negative negative Negative negative 

2 negative negative Negative negative 

3 negative negative Negative negative 

Total negative negative Negative negative 

 

Pasar tradisional 

Ulanga

n 

Kelompok 
Total 

K1 K2 K3 K4 

1 
negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

2 
negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

3 
negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

Total 
negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 

negativ

e 
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Lampiran 9. Analisa Data pH Daging Ayam Yang 

Beredar di Pasar di Kota Malang 

 

Pasar modern 

Ulangan 
Kelompok 

Total 
K1 K2 K3 

1 5,68 5,69 5,72 17,09 

2 5,61 5.63 5,62 16,86 

3 5,53 5,54 5,55 16,62 

Total 16,82 16,86 16,89 50,57 

 

  50,57
2
 

FK =           = 284,15 

      9 

 

JK total = ( 5,68
2
 + 5,69

2
 + ..... + 5.55

2  
) – 284,15 

  = 0,038 

 

JK perl  = ( 17,09
2 
+ ....+ 16,62

2  
)  - 284,15 

    3 

= 0,004 

 

       ( 16,82
2
 + ... +16,62

2
) 

JK Kel = 

      3 
   

=  0,001 

 

JK galat  = JK total – JK kel – JK Perl 

 = 0,038- 0,001- 0,037 

  = 0,001 
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SK Db JK Kt F hit F 5% F 1 % 

Kel 2.00 0,001 0,00 0,50 3,84 7,01 

Perl 2.00 0.037 0,02 0,05 4,46 8,65 

Galat 1.00 0,001 0,00    

Total 5.00 0,04     

 

Pasar Tradisional 

Ulangan 
Kelompok 

Total 

K1 K2 K3 K4 

1 5,87 5,8 5,82 5,96 23,45 

2 5,81 5,76 5,84 5,84 23,25 

3 5,78 5,71 5,79 5,81 23.09 

Total 17,46 17,27 17,45 17,61 69,79 

 

  69,79
2
 

FK =           = 409,89 

      12 

 

JK total = ( 5,87
2
 + 5,8

2
 + ..... + 5,81

2  
) – 409,89 

  = 0,04 

 

JK perl  = ( 23,45
2 
+ ....+ 23,09

2  
)  - 409,89 

    3 

= 0,02 

 

       ( 17,46
2
 + ... +14,61

2
) 

JK Kel =     - - 409,89 

      3 
   

=  0,02 
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JK galat  = JK total – JK kel – JK Perl 

 

 = 0,041- 0,02 - 0,02  

 = 0,006 

 

  

SK Db JK Kt F hit F 5% F 1 % 

Kel 3.00 0,02 0,01 0,33 3,84 7,01 

Perl 2.00 0.02 0,01 0,50 4,46 8,65 

Galat 1.00 0,01 0,01    

Total 6.00 0,05     
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Lampiran 10. Analisa Data Kadar Air Daging Ayam 

Yang Beredar di Pasar di Kota Malang 

Pasar modern 

Ulangan 
Kelompok 

Total 
K1 K2 K3 

1 71,49 70,70 70,36 212,55 

2 71,47 70,66 70,41 212,54 

3 71,41 70,61 70,31 212,33 

Total 214,37 211,97 211,08 637,42 

 

  937,42
2
 

FK =           = 45144,92 

      9 

 

JK total = ( 71,49
2
 + 70,70

2
 + ..... + 70,31

2  
) – 45144,92 

  = 1,94 

 

JK perl  = ( 212,55
2 
+ ....+ 212,33

2  
)  - 45144,92 

    3 

= 0,01 

 

       ( 214,37
2
 + ... +211,08

2
) 

JK Kel =           - 45144,92 

      3 
   

=  1,93 

 

JK galat  = JK total – JK kel – JK Perl 

 = 0,55- 0,53- 0,01 

  = 0,01 
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 SK Db JK Kt F hit F 5% F 1 % 

Kel 2.00 1,97 0,97 0,50 3,84 7,01 

Perl 2.00 0.001 0,01 0,05 4,46 8,65 

Galat 1.00 0,00 0,00    

Total 5.00 1,94     

 

Pasar Tradisional 

Ulangan 
Kelompok 

Total 

K1 K2 K3 K4 

1 77,34 76,29 75,26 76,97 305,86 

2 77,39 76,23 75,24 77,05 305,91 

3 77,29 76,19 75,20 76,91 305, 59 

Total 232,02 228,71 225,70 230,93 917,36 

 

  917,36
2
 

FK =           = 70129,11 

      12 

 

JK total = ( 4,2
2
 + 4,22

2
 + ..... + 4,26

2  
) – 70129,11 

  = 0,19  

 

JK perl  = ( 77,34
2 
+ ....+ 76,91

2  
)  - 70129,11 

    3 

= 0,01 

 

       ( 232,07
2
 + ... + 230,93

2
) 

JK Kel =       - 70129,11 

      3 
   

=  0,11 
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JK galat  = JK total – JK kel – JK Perl 

 = 0,19- 0,01- 0,01 

 = 0,07 

 

  

SK Db JK Kt F hit F 5% F 1 % 

Kel 3.00 0,19 2,60 0,33 3,84 7,01 

Perl 2.00 0.01 0,01 0,50 4,46 8,65 

Galat 1.00 0,01 0,01    

Total 6.00 0,19     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


