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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Dari Ayam Tiren dan Ayam Segar 

Perbedaan utama antara daging ayam tiren dengan 

daging ayam segar teletak pada kandungan darah dari 

kedua jenis daging ayam tersebut. Daging ayam tiren 

berasal dari ayam yang darahnya tidak keluar sama 

sekali, sehingga kandungan hemoglobin sangat tinggi 

yang mengakibatkan warna daging menjadi lebih gelap, 

sedangkan pada daging ayam segar warna dagingnya 

adalah putih kekuningan. Selain itu pada kulit yang 

berada di dekat persendian, warnanya mulai membiru. 

Daging ayam tiren mempunyai aroma yang anyir yang 

menyengat, sedangkan daging ayam segar beraroma 

normal. Daging ayam tiren mempunyai tekstur yang 

semakin lunak, sedangkan ayam segar tekstur dagingnya 

lebih kompak.  

Daging ayam tiren memiliki kualitas yang sangat 

buruk, sehingga tidak baik dikonsumsi, karena 

kandungan gizinya yang kurang, banyak bakteri serta 

racun berada pada daging tersebut sehingga tidak boleh 

dikonsumsi oleh masyarakat. Perbedaan daging ayam 
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segar dan ayam  mati kemarin (tiren) dapat dilihat pada 

Gambar2.       

 

Keterangan:  

o Ayam segar (S) : 1. Warna daging putih kekuningan. 

2. Kulit dekat bagian persendian tidak 

ada bercak darah yang      membiru 

o Ayam tiren (T) : 1. Warna daging kebiruan. 

  2. Kulit dekat bagian persendian 

warnanya membiru. 
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4.2. Pengaruh Lama Simpan Daging Terhadap Total 

Plate Count, Salmonella sp. dan Eschericia coli.  

Pengaruh lama simpan daging ayam tiren dan 

ayam segar terhadap Total Plate Count, Salmonella sp. 

dan Eschericia coli dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil 

analisis ragam menunjukan bahwa lama simpan daging 

ayam memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata (P≤ 

0,01) terhadap jumlah bakteri Salmonella sp. pada daging 

ayam. Hasil analisis ragam menunjukan bahwa lama 

simpan daging ayam memberikan perbedaan pengaruh 

nyata (P≤ 0,05) terhadap jumlah bakteri Eschericia coli 

pada daging ayam. Hasil analisis ragam menunjukan 

bahwa lama simpan daging ayam tidak memberikan 

perbedaan yang nyata (P< 0,05) terhadap Total Plate 

Count pada daging ayam. 
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Tabel 4. Rata-rata jumlah mikroorganisme daging 

ayam segar dan tiren 

 

4.2.1. Pengaruh Lama Simpan Terhadap Total Plate 

Count Daging Ayam 

Data rata-rata jumlah Total Plate Count pada 

daging ayam dapat dilihat pada Tabel 4. Daging ayam 

yang memiliki nilai Total Plate Count tertinggi secara 

berurutan selama penelitian adalah perlakuan lama 

simpan 6 jam pada  daging ayam tiren 8,19±1,43 dan 

daging ayam segar pada perlakuan lama simpan  yaitu 

7,77±1,25. Disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima pada taraf 0,05 karena jenis sampel T berasal 

dari daging ayam mati kemarin (tiren) yang kondisi 
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fisiknya sangat buruk dan berlendir sehingga cemaran 

mikroba pada daging tiren lebih dominan. Hasil 

analisis ragam pada Lampiran 4,  menunjukkan bahwa 

perlakuan lama simpan daging ayam segar dan tiren 

tidak memberikan perbedaan yang nyata (P> 0,05) 

pada Total Plate Count. Hal ini menolak hipotesis 1 

bahwa daging ayam tiren dan daging ayam segar pada 

lama simpan tertentu mempunyai nilai Total Plate 

Count lebih tinggi dibandingkan dengan batas 

cemaran dari Standarisasi Nasional Indonesia yaitu 1× 

104 CFU/g, hal ini terjadi karena selama pengemasan 

dan setelah diberi perlakuan lama simpan (0, 3, 6) jam 

daging disimpan dalam freezer, sehingga  daging 

membeku dan mengalami thawing yang lambat. 

Keadaan ini membuat daging membeku dan 

menyebabkan mikroorganisme yang terdapat 

didalamnya tidak dapat berkembang (pembelahan 

tidak terjadi). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Yudhabuntara 

(2008) yang menyatakan bahwa pada suhu -10ºC 

dimana daging telah membeku, mikroorganisme 

psikotropik tertentu masih dapat berkembang biak 
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terutama saat daging disegarkan, terlebih bila jumlah 

mikrobia awal tinggi, sehingga perombakan kimiawi 

masih berlangsung. Penurunan suhu menjadi alasan 

Total Plate Count daging pada penelitian ini semakin 

menurun, sehingga bakteri tidak berkembang karena 

tidak dapat membelah diri. Menurut Soeparno (2009), 

bahwa sebelum pembekuan, daging mengandung 

mikroorganisme dalam jumlah yang tinggi, atau bila 

proses pendinginan tidak berlangsung dengan baik, 

maka laju pembekuan lambat akan meningkat. 

Selanjutnya Lund (2000) menyatakan bahwa 

pembekuan tidak membunuh semua mikroorganisme 

dan tidak mengakibatkan sterilisasi makanan. 

Mikroorganisme banyak juga yang dapat bertahan 

hidup pada proses pembekuan dan bertumbuh setelah 

penyegaran kembali, apalagi bila jumlah mikrobia 

awal tinggi.  

Menurut Suradi dan Suryaningsih (2008), suhu 

dengan lama pengasapan terhadap total bakteri daging 

ayam broiler dengan jumlah bakteri yang ada, karena 

di suhu pengasapan yang lebih tinggi dan pengasapan 

yang lebih lama akan banyak  komponen asap yang 
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dilepaskan dari hasil pembakaran kayu, sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan jumlah bakteri. 

Menurut Gaman dan Sherrington (1992), untuk 

mencegah pertumbuhan bakteri dilakukan 

peningkatan suhu dengan pemanasan. Demikian juga 

Cunningham (1987) menyatakan dengan penggunaan 

tekanan uap panas suhu tidak lebih dari 75 ºC selama 

4 menit dapat menurunkan bakteri yang terdapat dalam 

karkas ayam. Hasil penelitian Raharjo (2001) 

menyebutkan pengukusan uap panas selama 2 menit 

mampu mengurangi jumlah kontaminasi awal bakteri 

sebesar 74,4 persen. 

4.2.2. Pengaruh Lama Simpan Terhadap Cemaran 

Salmonella sp. Daging Ayam 

Data rata-rata jumlah cemaran Salmonella sp. 

pada daging ayam dapat dilihat pada Tabel 4. Daging 

ayam yang memiliki Salmonella sp. tertinggi secara 

berurutan selama penelitian adalah perlakuan lama 

simpan 6 jam pada  daging ayam tiren 7,1±0,1 dan 

daging ayam segar pada perlakuan lama simpan 6 jam 

yaitu 2,08±0,10. Disimpulkan bahwa H0 diterima dan 
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H1 ditolak pada taraf 0,01. Hasil analisis ragam pada 

Lampiran 5,  menunjukkan bahwa perlakuan lama 

simpan pada daging ayam segar dan tiren 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P≤ 0,01) 

dijumlah cemaran Salmonella sp. Hal ini menolak 

hipotesis 2 yaitu daging ayam tiren dan daging ayam 

segar pada lama simpan tertentu mempunyai nilai 

Salmonella sp. lebih tinggi dibandingkan dengan 

batas cemaran dari Standarisasi Nasional Indonesia 

yaitu negatif/25g, hal ini terjadi karena selama 

pengemasan sampel daging dikondisikan dalam 

keadaan suhu ruang sehingga terjadi kontaminasi 

silang dengan keadaan lingkungan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Humphrey 

(2006) yang menyatakan bahwa Salmonella sp. 

memperbanyak diri dalam saluran pencernaan hewan 

yang terinfeksi maupun hewan pembawa yang 

selanjutnya dikeluarkan melalui feses. Feces yang 

tercemar bakteri ini dapat mencermari makanan dan 

lingkungan. Sementara Ikawikanti dkk. (2012) 

menambahkan bahwa cemaran Salmonella sp. pada 

daging bisa disebabkan oleh pakan yang dikonsumsi 
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ayam tersebut. Pakan yang kurang higienis serta 

sanitasi penyimpanan pakan yang kurang 

diperhatikan, bisa memicu cemaran bakteri 

Salmonella sp. karena terjadi kontaminasi silang 

antara pakan dengan kondisi lingkungan (kebersihan 

lantai serta ceceran pakan) ditempat  penyimpanan 

pakan tersebut.  

Menurut Yulistiani (2010), kerusakan pada 

daging ayam terutama terjadi pada permukaan dari 

karkas, hal ini terjadi disebabkan bagian dalam 

jaringan daging umumnya steril atau hanya 

mengandung sedikit mikroba. Mikroba pembusuk 

terbatas pada permukaan maupun kulit dari karkas, 

mikroba ini berasal dari air yang digunakan selama 

prosesing dan penanganan. Kulit ayam memberikan 

support pertumbuhan terhadap mikrob pembusuk 

yang lebih baik dibandingkan dengan daging ayam. 

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan 

daya simpan antara daging ayam segar dan daging 

ayam bangkai. Daging ayam bangkai yang berasal 

dari ayam mati dan langsung dilakukan pemrosesan 

(daging ayam bangkai 0 jam) mempunyai 
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kemampuan daya simpan yang relatif sama dengan 

daging ayam segar, sedangkan daging ayam bangkai 

yang tidak langsung dilakukan pemrosesan (daging 

ayam bangkai 1 jam, 2 jam, 3 jam dan 4 jam) 

mempunyai daya simpan yang sangat pendek dalam 

lingkungan suhu kamar. Keadaan ini disebabkan 

bangkai ayam yang tidak langsung dilakukan 

pemrosesan untuk pencabutan bulu dan pengelaran 

jerohan akan terjadi proses pembusukan akibat 

pertumbuhan flora normal dari dalam saluran 

pencernaan.   

4.2.3.  Pengaruh Lama Simpan Terhadap Cemaran 

Eschericia coli Daging Ayam  

Data rata-rata jumlah cemaran Eschericia coli 

pada daging ayam dapat dilihat pada Tabel 4. Daging 

ayam yang memiliki jumlah bakteri Eschericia coli 

tertinggi secara berurutan selama penelitian adalah 

perlakuan lama simpan 6 jam daging ayam tiren 

5,93±0,03 dan daging ayam segar pada perlakuan 

lama simpan 0 jam yaitu 4,30±0,54. Disimpulkan 

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak pada taraf 0,05. Hal 
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ini disebabkan karena jenis sampel T berasal dari 

daging ayam tiren yang kondisi fisiknya sangat buruk 

dan berlendir sehingga cemaran mikroba pada daging 

tiren lebih dominan. Hasil analisis ragam pada 

Lampiran 6, menunjukkan bahwa perlakuan lama 

simpan pada daging ayam segar dan tiren 

memberikan perbedaan yang nyata (P≤ 0,05) pada 

jumlah cemaran Eschericia coli. Hal ini menolak 

hipotesis 3 yaitu lama simpan yang berbeda pada 

daging ayam tiren menyebabkan Eschericia coli  

lebih rendah dibandingkan dengan daging ayam 

segar, hal ini terjadi karena selama pengemasan 

sampel daging didiamkan pada kondisi penyimpanan 

yang letaknya tidak jauh dari kandang serta tempat 

penyimpanan pakan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sartika dkk 

(2005) yang menyatakan bahwa kontaminasi pada 

daging ayam bisa terjadi dari cara pemeliharaan 

ayam, proses pemotongan ayam, tenaga kerja rumah 

potong, proses pengolahan daging ayam, proses 

distribusi, kondisi penyimpana dan pengolahan 

menjadi produk makanan serta saat dmasak hingga 
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penyajian makanan. Menurut Rahadi (2011), 

kontaminasi bakteri Eschericia coli pada daging 

ayam dikarenakan tata letak ruang yang tidak sesuai, 

yaitu hanya dengan meletakkan daging ayam di atas 

meja dan disimpan pada suhu ruang serta jaraknya 

yang masih berdekatan dengan bahan kebutuhan yang 

lainnya. Kontaminasi mikroba pada daging dapat pula 

terjadi melalui permukaan daging pada saat 

pembelahan karkas, pendinginan, pembekuan, 

penyegaran daging beku, pemotongan, pembuatan 

produk daging olahan, pengawetan, pengepakan, 

penyimpanan dan pemasaran (Gustiani, 2009). Hal 

ini bisa menjadi alasan mengapa pada penelitian ini 

jumlah cemaran bakteri Eschericia coli yang berasal 

dari daging ayam tiren dan ayam segar begitu banyak. 

Selain lama penyimpanan daging, cara pemeliharaan 

serta saat proses pemotongan ayam juga sangat 

mempengaruhi kontaminasi silang pada daging.  

Menurut Fung (1987), bila jumlah bakteri 

mencapai 107  unit koloni per cm2 daging sudah tak 

dapat diterima karena sudah dianggap mulai 

membusuk dan bila sudah diatas 3,0 x 107  unit per 



43 

 

koloni per  cm2  mengakibatkan daging sudah berbau 

dan berlendir. Pada penelitian ini sampel daging segar 

dan tiren memiliki nilai rataan total Eschericia coli 

sebesar 4,30 cfu/g dan 5,93cfu/g, angka tersebut 

melebihi Batas Maksimum Cemaran Mikroba 

(BMCM) yang ditetapkan Badan Standart Nasional 

Indonesia tahun 2009 yang menetapkan BMCM 

bakteri Eschericia coli sebesar  1,0 x 101 cfu/g.   

 


