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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ayam pedaging adalah galur ayam hasil rekayasa 

teknologi yang memiliki karakteristik dengan ciri khas 

pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil daging, 

konversi ransum rendah/ kecil yaitu jumlah ransum yang 

digunakan untuk menghasilkan satu kilogram daging 

semaki sedikit, siap potong pada usia relatif muda yaitu 28-

35 hari dan juga menghasilkan kualitas daging berserat 

lunak. Ayam pedaging dapat tumbuh dengan cepat dan 

dapat dipotong dalam waktu 35 hari karena merupakan 

hasil seleksi bibit unggul. Peningkatan produksi ayam dapat 

dilakukan dengan perbaikan mutu genetik, nutrisi, kontrol 

terhadap penyakit dan pengelolaan yang baik sehingga 

dalam waktu yang singkat sudah menghasilkan daging 

lebih banyak (Sari, Sandi dan Mega, 2004). Menurut 

Dwiatmaja dan Rakhmadi (2012), daging ayam segar 

memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap diantaranya 

protein yang tinggi, asam amino esensial yang lengkap dan 

seimbang, air, karbohidrat dan komponen anorganik. 

Daging ayam tiren adalah ayam yang mati bukan melalui 

proses penyembelihan sehingga darah mengendap di 
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dalamnya. Daging ayam tiren memiliki warna merah 

kusam, pada bagian kulit yang berada dekat persendian 

warnanya mulai membiru dan bau yang dikeluarkan juga 

lebih menyengat. Kandungan gizi yang terkandung pada 

daging ayam tiren sudah tercemar berbagai macam 

kontaminan seperti mikroorganisme.  

Menurut Dwiatmaja dan Rakhmadi (2012), 

permintaan dan konsumsi daging ayam semakin meningkat, 

hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak tertentu untuk 

menjual daging ayam dengan harga sangat murah sehingga 

mampu dijangkau oleh lapisan masyarakat yang kurang 

mampu. Cara-cara yang digunakan sangat tidak baik dan 

tidak layak, yakni dengan menjual daging ayam bangkai di 

pasar tradisional. Tindakan ini dilandasi motif ekonomi 

untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Kasus penjualan ayam tiren beberapa tahun terakhir marak 

terjadi di beberapa daerah. Informasi yang terbatas 

menyebabkan kasus ini tidak banyak diketahui oleh 

masyarakat terutama konsumen daging ayam. Peristiwa ini 

jelas sangat memprihatinkan karena sangat merugikan dan 

mengesampingkan keamanan dan kehalalan pangan bagi 

konsumen, agar kita dapat terhindar dari mengkonsumsi 

daging ayam tiren, maka kita harus mengetahui 

karakteristiknya. Metode untuk membedakan daging ayam 
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tiren dan daging ayam segar dapat dilakukan dengan 

parameter mikroorganisme, kimiawi dan fisik. Salah satu 

metode mikroorganisme yang bisa dilakukan adalah 

mengamati jumlah total mikroba (Total Plate Count), 

Salmonella sp. dan Eschericia coli (Nareswari, 2006).  

Menurut Bintoro, Dwiloka dan Sofyan (2006), 

daging ayam mudah tercemar oleh berbagai 

mikroorganisme dari lingkungan sekitarnya. Beberapa jenis 

mikroba yang terdapat pada bahan pangan diantaranya 

Eschericia coli dan Salmonella sp. serta mikroba patogen 

lainnya. Sartika, Yvone dan Sudiarti (2005) menyatakan 

bahwa proses keamanan dan kelayakan daging ayam harus 

dilakukan sedini mungkin, mulai dari peternakan (farm) 

hingga daging ayam dikonsumsi. Indonesia telah 

mempunyai standar nasional yang berkaitan dengan 

keamanan pangan, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Standar ini memuat tentang memproduksi bahan pangan 

yang benar, mengukur cemaran dan menyajikan batas 

maksimum cemaran yang telah ditetapkan. Uji 

mikrobiologi adalah 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. Parameter uji 
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mikrobiologis pada daging ayam sesuai SNI meliputi total 

mikroba, uji Salmonella sp. dan uji Eschericia coli. 

Penelitian tentang bagaimana perbedaan kualitas 

mikrobiologi daging ayam tiren dengan daging ayam segar 

perlu dilakukan, yang di uji kualitas pada Total Plate Count, 

Salmonella sp. dan Eschericia coli.  

1.2 Rumusan Masalah 

Kebutuhan daging ayam semakin meningkat pada 

tiap tahunnya menyebabkan banyak beredarnya daging 

ayam tiren di pasaran. Dengan banyaknya beredar ayam 

tiren yang dijual untuk dikonsumsi maka perlu dilakukan 

penelitian  kualitas daging ayam tiren dan segar strain Cobb 

500 ditinjau dari kualitas mikrobiologinya yaitu Total Plate 

Count, Salmonella sp. dan Eschericia coli dengan lama 

simpan yang berbeda Standarisasi Nasional Indonesia. 

1.3 Tujuan Peneltian 

Mengetahui kualitas daging ayam tiren dan daging  

ayam segar strain Cobb 500  dengan lama simpan yang 

berbeda ditinjau dari Total Plate Count, Salmonella sp. dan 

Eschericia coli dibandingkan dengan Standarisasi Nasional 

Indonesia. 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai: 
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1. Sumber referensi yang berkaitan dengan perbedaan kualitas 

mikrobiologi  daging ayam tiren dan daging ayam segar 

strain Cobb 500 ditinjau dari Total Plate Count, Salmonella 

sp. dan Eschericia coli. 

2. Sumber informasi yang berkaitan dengan perbedaan 

kualitas mikrobiologi daging ayam tiren dan daging ayam 

segar strain Cobb 500 ditinjau dari Total Plate Count, 

Salmonella sp. dan Eschericia coli. 

3. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian lebih lanjut, dan sangat diharapkan dapat menjadi 

sarana bagi penulis untuk melatih diri dalam mengamati 

dan menganalisa fenomena yang terjadi di masyarakat. 

1.5 Kerangka Pikir 

Kualitas daging ayam  meliputi fisik, kimia dan 

biologi serta diterima atau tidaknya oleh konsumen. Secara 

biologis kerusakan daging ayam lebih banyak diakibatkan 

oleh adanya pertumbuhan mikroba yang berasal dari ternak, 

pencemaran saat ataupun setelah proses pemotongan. 

Secara fisik kerusakan daging ayam biasanya memiliki ciri 

daya simpannya menurun, berbau busuk, rasa tidak enak 

dan berlendir (Djafar dan Rahayu, 2007). Daging ayam 

sehat/ segar berasal dari ayam yang darahnya keluar dengan 

maksimal sehingga daging terhindar dari kontaminasi 
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silang yang berakibat pada kerusakan daging ayam itu 

sendiri (Asmara, Zuki and Hazmi, 2006).  

Daging ayam tiren adalah ayam yang mati bukan 

karena disembelih saat masih hidup melainkan ayam yang 

sebelumnya telah mati. Secara fisik kerusakan daging ayam 

tiren memiliki ciri berlendir, bau yang menyengat, bagian 

kulit bewarna biru (Dwiatmaja, 2012). Menurut Asmara et 

al.(2006), daging ayam tiren berasal dari ayam tidak 

disembelih sehingga darah tidak keluar sama sekali, 

sehingga kandungan hemoglobin sangat tinggi yang 

mengakibatkan warna daging menjadi gelap. Warna daging 

yang lebih gelap selain karena aktivitas bakteri, namun juga 

dipengaruhi oleh tegangan oksigen dan temperatur.  

Daging ayam merupakan media yang sangat baik 

untuk pertumbuhan mikroorganisme karena mempunyai 

kandungan gizi yang tinggi. Mikroorganisme yang sering 

mencemari daging ayam adalah bakteri, jenis bakteri yang 

biasanya mengontaminasi daging ayam adalah Salmonella 

sp. dan Eschericia coli (Zhou, Lin Chen and Liang Xu, 

2014). Menurut Bintoro, Dwiloka dan Sofyan (2006), 

daging ayam segar dan daging ayam tiren mentah memiliki 

perbedaan nilai mikrobiologis yang cukup tinggi, 

diantaranya dari total mikroba (Total Plate Count). Rataan 

total mikroba daging ayam sehat lebih rendah daripada 
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daging ayam bangkai (3,3 ×  105/CFU vs 8,9 × 107/CFU). 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (2009), syarat 

maksimum mutu mikrobiologi pada daging adalah Total 

Plate Count maksimum 1 × 105 CFU/g, cemaran 

Salmonella sp. negatif pada daging ayam dan cemaran 

Eschericia coli maksimum 1 × 101 CFU/g. Diagram alir 

kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

  

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini berdasarkan tujuan 

penelitian antara lain: 
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1. Daging ayam tiren dan daging ayam segar pada lama 

simpan tertentu diduga mempunyai nilai Total Plate Count 

lebih tinggi dibandingkan dengan batas cemaran dari 

Standarisasi Nasional Indonesia yaitu 1× 104 CFU/g. 

2. Daging ayam tiren dan daging ayam segar pada lama 

simpan tertentu diduga mempunyai nilai Salmonella sp. 

lebih tinggi dibandingkan dengan batas cemaran dari 

Standarisasi Nasional Indonesia yaitu negatif/25g. 

3. Daging ayam tiren dan daging ayam segar pada lama 

simpan tertentu diduga mempunyai nilai Eschericia coli 

lebih tinggi dibandingkan dengan batas cemaran dari 

Standarisasi Nasional Indonesia yaitu 1× 101 CFU/g. 


