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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu 

 Pengaruh lama simpan yang berbeda (0, 1, 2, 3) 

jam pada daging ayam tiren terhadap jumlah bakteri 

terlihat lebih banyak dan mempunyai fase pertumbuhan 

yang lebih cepat. Pada daging ayam tiren/ bangkai lama 

simpan 0 jam sampai 3 jam berturut-turut yaitu 1,5 × 10 7; 

6,3 × 108; 1,2 × 109; 1,5 × 109. Keadaaan ini disebabkan 

adanya selang waktu untuk terjadinya pertumbuhan 

bakteri yang berasal dari dalam saluran cerna ayam 

maupun bakteri yang sudah ada pada kulit ayam 

(Yulistiani, 2010). Pengaruh suhu dan lama pengasapan 

terhadap Total Plate Count daging asap ayam broiler 

menunjukan bahwa jumlah total mikroba paling sedikit 

pada perlakuan kombinasi suhu pengasapan 80ºC dengan 

lama pengasapan 4 jam dan 6 jam masing-masing 1,2×104 

dan 0,2 × 104 (Suradi dan Suryaningsih, 2008). 

  Pengaruh penambahan konsentrasi infusa daun 

salam 5%, 10% dan 15% pada interval waktu (0, 6 dan 12) 
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jam terhadap jumlah Salmonella sp. pada daging ayam 

berturut-turut menunjukkan hasil negatif/ 25g, hal ini 

menunjukkan bahwa daging ayam yang digunakan dalam 

penelitian tidak satupun yang terkontaminasi 

(Kusumaningrum, Widiyaningrum dan Mubarok, 2013). 

Pengaruh lama simpan (0, 2 dan 4) jam pada suhu ruang 

terhadap Salmonella sp. daging ayam berturut- turut 

menunjukan hasil positif mengandung bakteri Salmonella 

sp. yaitu (1,0×101), (2,2×102) dan (2,7×102) (Afshin, Saeid 

and Reza, 2014). 

 Hasil rerata pengujian bakteri Eschericia coli pada 

daging ayam pedaging yang dijual pedagang di pasaran 

berturut turut masing-masing adalah  1,0 × 10 1; 0,9 × 101; 

0,8 × 101; 0,6 × 101 (Matulessy, 2011). Pengaruh suhu 

terhadap Eschericia coli pada daging ayam mentah 

berturut-turut 4,6 × 105; 4,6× 104; >11× 104 ( Juwita, 

Haryani dan Jose, 2014). 

  

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah galur ayam hasil budidaya 

teknologi peternakan dengan menyilangkan sesame 
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jenisnya. Karakteristik ekonomi dari ayam broiler adalah 

pertumbuhan  yang cepat sebagai penghasil daging dengan 

konversi pakan yang efisien dan siap dipotong pada usia 

relatif muda pada umur 4 minggu, selain itu juga 

menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Ayam 

pedaging dapat tumbuh dengan cepat dan dapat dipotong 

dalam waktu 35 hari lebih karena merupakan hasil seleksi 

bibit yang unggul. Peningkatan produksi ayam pedaging 

dapat dilakukan dengan perbaikan mutu genetik, nutrisi, 

kontrol terhadap penyakit, dan pengelolaan yang baik 

sehingga dalam waktu yang relatif singkat sudah dapat 

menghasilkan daging lebih banyak (Kartasudjana dan 

Suprijatna, 2006). Menurut Dwiatmaja dan Rakhmadi 

(2012), daging ayam sehat memiliki kandungan gizi yang 

sangat lengkap diantaranya protein yang tinggi, asam 

amino esensial yang lengkap dan seimbang, air, 

karbohidrat dan komponen anorganik.  

Ayam pedaging di Indonesia sudah dapat 

dipasarkan pada umur 5-6 minggu dengan bobot hidup 

antara 1,4-1,7 kg. Daging ayam pedaging memiliki ciri 

khas yang berbeda dari daging unggas yang lain, yakni 

rasanya khas, enak, dagingnya empuk, berprotein tinggi 
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dan pengolahannya mudah tetapi cepat hancur dalam 

perebusan yang terlalu lama (Sugiarti, 2008). Secara 

khusus untuk beberapa spesies tertentu seperti unggas, 

klasifikasi bibit terdiri atas: bibit galur murni atau Pure 

Line (PL), Great Grand Parent Stock (GGPS), Grand 

Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS), dan Final stocks 

(FS) (Risyana, 2008). Ayam pedaging membutuhkan 

nutrisi secara optimal dan berimbang. Data kebutuhan 

nutrisi ayam pedaging dapat dilihat di Tabel 1. 

Tabel 1. Data kebutuhan nutrisi ayam pedaging 

Kandungan Nutrisi Periode 

Starter Finisher 

Energy metabolis 

(Kkal/kg) 

2800 – 

3100 

2900 – 3200 

Protein kasar (%) 21 – 23 19 – 21 

Lemak kasar (%) 2,5 – 8,0 2,5 – 8,0 

Serat kasar (%) 3,0 – 5,0 3,0 – 5,0 

Kalsium (%) 0,9 – 1,1 0,9 – 1,1 

Fosfor (%) 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9 

Lisin (%) 1,20 – 1,25 1,00 – 1,20 

Sumber: Ichwan, 2003 
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Daging ayam pedaging merupakan bahan pangan 

yang mudah mengalami kerusakan tanpa usaha 

penanganan dan pengawetan. Daging ayam mudah 

tercemar oleh berbagai mikroorganisme dari lingkungan 

sekitarnya. 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 (Surardi, 2008). Batas 

maksimum cemaran mikroba dalam bahan makanan asal 

hewan (daging) menurut Standar Nasional Indonesia dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Batas Maksimum Cemaran Mikroba Daging 

(Dalam Satuan CFU/g) 

 

No 

 

Komponen 

Batas Maksimum Cemaran Mikroba 

Daging Segar Daging Beku 

1 Total Plate Count 1× 105 CFU/g 1× 105 CFU/g 

2 Coliform 1× 102 CFU/g 1× 102 CFU/g 

3 Eschericia coli 1× 101 CFU/g 1× 101 CFU/g 

4 Salmonella sp. Negatif/25 g Negatif/25 g 

SNI: 2009 
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2.2.2. Ayam Tiren 

Daging ayam tiren atau mati kemarin adalah ayam 

yang mati bukan karena disembelih pada saat masih hidup 

melainkan ayam yang sebelumnya telah mati disebabkan 

daya tahan yang kurang baik selama perjalanan atau 

terkena penyakit kemudian sengaja disembelih untuk 

dijual di pasar. Daging ayam yang mulai rusak agar terlihat 

segar kembali dibubuhi tawas dan pemutih sehingga 

terlihat segar dan menarik. Ayam yang sudah mati bulunya 

dicabut dan segera dicuci bersih sehingga tidak kelihatan 

bahwa itu adalah ayam mati, selanjutnya ayam-ayam ini 

dijual ke pasar-pasar tradisional kecil dengan harga yang 

berlaku di pasaran. Penjualan ayam tak layak konsumsi tak 

berhenti dengan menjual sebagai ayam segar.  

Daging ayam tiren justru dijadikan daging olahan, 

menggunakan bumbu giling dan pewarna pakaian, agar 

proses memasak lebih cepat obat sakit kepala 

dicampurkan dalam olahan itu. Masalah bau diatasi 

dengan perebusan dengan kunyit, bahkan jika perlu 

ditambah bahan pewarna. Ciri-ciri daging ayam tiren 

adalah dagingnya beraroma agak amis, dagingnya 

berwarna kebiru-biruan, pucat serta tidak segar, pada leher 
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potongan ayam terlihat tidak lebar, tidak mulus seperti 

ayam potong ketika hidup dan jika dipegang kulitnya licin 

dan mengkilat, karena menggunakan formalin. Tanda lain 

adalah terdapat bercak-bercak darah pada bagian kepala 

atau leher ayam, serta harganya lebih murah (Anonima, 

2014). Daging ayam yang tidak dibekukan segera setelah 

dipotong akan segera menurun kualitasnya, yang ditandai 

dengan warna kulit yang memucat serta berbau tidak 

segar. Ciri-ciri yang umum ditemukan pada ayam tiren 

adalah daging berwarna kebiru-biruan, berbau busuk dan 

biasanya dijual dengan harga lebih murah. Selain itu, 

bentuk sayatan pada lehernya tidak lebar. Pedagang 

mensiasati hal ini dengan memberikan pewarna kuning 

untuk mengelabui pembeli. Proses degradasi sering kali 

disiasati dengan memberikan formalin untuk 

mengawetkan daging (Yulistiani, 2010). 

Daging ayam tiren yang telah diberikan formalin, 

cara membedakannya ada pada kulitnya yang licin, berbau 

obat, pada bagian paha sampai kaki terlihat kaku, dan tidak 

dikerubungi lalat. Daging ayam tiren berbahaya bagi 

kesehatan karena mengandung bakteri berbahaya yang 

dapat menyebabkan penyakit diare. Ayam tiren dapat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Zat_pewarna
http://id.wikipedia.org/wiki/Formalin
http://id.wikipedia.org/wiki/Lalat
http://id.wikipedia.org/wiki/Diare
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dibedakan dengan daging dan ayam yang disembelih 

secara biasa. Bila ayam normal berwarna putih pucat, 

ayam tiren berbercak kemerahan, terutama di bagian 

pembuluh darahnya. Penampakan ayam tiren juga akan 

terlihat berbeda bila dibandingkan dengan ayam potong 

segar kesannya daging ayam terlihat pucat tidak segar. 

Itulah sebabnya daging tiren sering diberi warna 

penguning untuk menutupi ciri ayam tiren tersebut 

(Yulistiani, 2010). Daging ayam tiren mempunyai struktur 

yang lunak karena setelah 9 jam postmortem, tekstur 

daging paha ayam bangkai menjadi semakin lunak, 

sedangkan tekstur daging paha ayam bukan tiren bersifat 

lebih kompak. Kondisi ini terjadi karena banyaknya darah 

yang tertahan didalam jaringan vascular dan diluar 

vascular yang mempercepat pembusukkan (Harlia, 

Roostita dan Denny,  2008). 

2.2.3. Teknik Pemotongan Ayam Pedaging 

Cara pemotongan yang lazim digunakan di 

Indonesia adalah cara Kosher, yaitu memotong arteri 

karotis, vena jugularis, dan esofagus. Darah harus keluar 

sebanyak mungkin saat penyembelihan. Setelah 
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penyembelihan, dilakukan pembersihan bulu. Setelah 

pencabutan bulu atau pembersihan bulu, dilakukan 

pengeluaran jerohan kepala, leher, dan kaki juga 

dipisahkan (Soeparno, 2009). Beberapa  faktor  yang  

mempengaruhi  kualitas  daging  ayam  adalah 

antemortem,  proses  pemotongan dan  lama  penanganan  

selama  postmortem.  Lama penanganan selama 

postmortem selain berpengaruh terhadap kualitas fisik dan 

kimia, juga  berpengaruh  terhadap kualitas  mikrobiologi  

daging  ayam  (Sukamto, 2001).  

Otot yang digunakan untuk pengujian kualitas 

daging pada ayam yaitu bagian Pectoralis dan kadang-

kadang Biceps Femoris. Otot Pectoralis adalah otot 

unggas yang terbesar dan terdapat pada bagian 

superfisialis atau permukaan dada. Berat otot Pectoralis 

kira-kira adalah 8% dari berat tubuh (Soeparno, 2009). 

Kualitas  karkas  ayam  dipengaruhi  oleh  pengeluaran  

darah,  pencabutan bulu, pengeluaran  jeroan,  waktu 

pemotongan dan  cara  pemotongan  (Veerkamp, 2000). 

Pengeluaran jeroan yang kurang hati-hati dapat 

mengakibatkan kontaminasi mikroba terhadap karkas.  
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Kontaminan  ini  umumnya  berupa  mikroflora  yang  

ditemukan pada ileum  dan  caecum.   

2.2.4. Uji Total Plate Count 

Secara biologis kerusakan daging ayam lebih 

banyak diakibatkan oleh adanya pertumbuhan mikroba 

yang berasal dari ternak, pencemaran dari lingkungan baik 

saat proses pemotongan maupun selama pemasaran. 

Pertumbuhan dan aktivitas mikroba dipengaruhi oleh 

faktor suhu penyimpanan, waktu, tersedianya oksigen dan 

kadar air daging. Karkas ayam mula-mula mengandung 

jumlah bakteri antara 600-8.100 unit koloni per cm2 pada 

permukaan kulitnya. Setelah preparasi dan eviscerasi 

jumlahnya dapat meningkat sampai 11.000-93.000 unit 

koloni per cm2 (Hadiwiyoto, 1992). Rata-rata kandungan 

total mikroba (Total Plate Count) pada daging ayam segar 

sebesar 3,3 x 105/CFU (Bintoro, Dwiloka dan Sofyan, 

2006). 

Rata-rata kandungan total mikroba (Total Plate 

Count) pada daging ayam tiren/bangkai sebesar 8,9 x 

107/CFU (Bintoro dkk, 2006). Proses pemotongan hewan, 

sebanyak mungkin darah harus dikeluarkan, karena darah 
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merupakan media yang sangat ideal bagi pertumbuhan 

mikroba pembusuk. Hewan yang sudah mati proses 

“phagositosis” (proses pelenyapan terhadap mikroba oleh 

sel darah putih) telah terhenti sehingga memudahkan 

mikroba untuk berkembang biak. Faktor darah yang ada 

dalam karkas merupakan penyebab utama terjadinya 

pertumbuhan dan kontaminasi mikroba daripada folikel 

bulu karkas ayam (Eksin et al, 1971). Jumlah kandungan 

mikroba pada daging ayam bangkai yang tinggi bisa 

disebabkan karena perbedaan nilai pH. Soeparno (2009) 

menyatakan, bahwa otot dengan pH yang tinggi 

mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan 

mikroba. Kenaikan pH pada daging akan memungkinkan 

tumbuhnya spesies bakteri pembusuk yang sebelumnya 

terhambat pertumbuhannya (Buckle, Edward and Wooton, 

1987). 

2.2.5. Uji Salmonella sp. 

Daging ayam mudah tercemar oleh berbagai 

mikroorganisme dari lingkungan sekitarnya. Beberapa 

jenis mikroba yang terdapat pada bahan pangan adalah 

Eschericia coli dan Salmonella sp. serta mikroba pathogen 
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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 mupun hewan. Batas maksimum 

cemaran mikroba dalam bahan makanan asal hewan 

(daging ayam) sesuai Standar Nasional Indonesia adalah 

negatif/25 gram untuk cemaran Salmonella sp. (SNI, 

2009). 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 tidak selalu menimbulkan perubahan dalam hal 

warna, bau, maupun rasa dari makanan tersebut. Semakin 

tinggi jumlah Salmonella di dalam suatu makanan, maka 
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semakin besar timbulnya gejala infeksi pada orang yang 

menelan makanan tersebut dan semakin cepat waktu 

inkubasi sampai gejala infeksi. Salmonella merupakan 

salah satu genus dari Enterobacteriaceae, berbentuk 

batang Gram negatif, fakulitatif anaerobik dan aerogenik 

(Supardi dan Sukamto,1999). Suhu optimum yang 

mendukung pertumbuhan Salmonella sp. adalah 37ºC, 

tetapi secara umum bakteri ini tumbuh pada suhu antara 4-

45ºC dan pada pH optimum 7,0 (Gast, 1991). 

2.2.6. Uji Eschericia coli 

Eschericia coli  adalah salah satu bakteri yang 

sering terdeteksi terdapat pada bahan makanan dari hasil 

ternak. Bakteri Gram negatif berbentuk batang ini ada 

disaluran pencernaan ternak dan manusia, serta bisa 

dijumpai di air dan tanah. Eschericia coli biasanya tidak 

berbahaya dan bersifat menguntungkan bagi manusia 

karena membantu mencegah pertumbuhan beberapa 

bakteri berbahaya di saluran pencernaan dengan 

persaingan nutrisi dan oksigen. Namun adanya Eschericia 

coli pada makanan dan air menunjukkan kurangnya 

kebersihan dan adanya kontaminasi fecal (Rahadi, 2011). 
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Kontaminasi pada daging ayam bisa terjadi dari cara 

pemeliharaan ayam, proses pemotongan ayam, tenaga 

kerja rumah potong, proses pengolahan daging ayam, 

proses distribusi, kondisi penyimpanan, dan pengolahan 

menjadi produk makanan serta saat dimasak hingga 

penyajian makanan (Rahadi, 2011). Batas maksimum 

cemaran mikroba Eschericia coli pada daging ayam 

adalah 1 x 101 CFU/g (SNI, 2009). 

 

 

 

 


