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ABSTRACT

THE QUALITY OF MIKROBIOLOGICAL (TOTAL PLATE COUNT (
TPC), ENTEROBACTERIACEAE, SALMONELLA) BEEF IN MARKETS

OF MALANG.
The research was purpose to compare the quality of mikrobiologis (Total

Plate Count ( TPC), Enterobacteriaceae, salmonella) beef at markets of Malang.
The material used was fresh beef which taken from traditional market at

Malang. The samples were analyzed for total bacteria, enterobacteriaceae and
salmonella. Method used was survey and use Purposive Sampling method.

The result shows the amount of total plate count and enterobacteriaceae.
The highest average of  TPC in market Dinoyo 2,15 x 106 cfu/g, Besar 2,15 x 106

cfu/g, and Blimbing 3,63 x 106 cfu/g. The highest average of enterobacteriaceae
were market Dinoyo 1,33 x 103 cfu/g, market Besar 0,91 x 103 cfu/g, and market
Blimbing 0,99 x 103 cfu/g.

The conclusion could be taken from this research is showed that the
distribution of beef was not sufficient to comply with the standards SNI no
3932_2008 about quality of carcass and beef

Keywords: total plate count (TPC) , enterobacteriaceae, salmonella



KAJIAN KUALITAS MIKROBIOLOGIS (TPC, SALMONELLA DAN
ENTEROBACTERIACEAE) DAGING SAPI DI PASAR KOTA MALANG

RINGKASAN
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Pelaksanaan penelitian dimulai dari
bulan November – Desember  2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas mikrobiologis (Total
Plate Count (TPC), enterobacteriaceae, salmonella) daging sapi yang beredar di
Pasar Kota Malang dengan mengambil sampel di Pasar Dinoyo, Pasar Besar dan
Pasar Belimbing.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging sapi. Metode
yang digunakan adalah survey dan cara pengambilan sampel dengan Purposive
Sampling. Variabel pengamatan meliputi Total Plate Count, Enterobacteriaceae,
salmonella).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata TPC tertinggi pada
pedagang di Pasar Dinoyo yaitu 5,3 x 106 cfu/gram sedangkan yang terendah yaitu
1 x 106 . Rata-rata TPC di Pasar Dinoyo yaitu 2,15 x 106. Jumlah TPC pada
pedagang di Pasar Blimbing dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 3,4 x 106

cfu/gram dan yang terendah yaitu 3,2 x 106 cfu/g. Rata-rata TPC di Pasar
Blimbing yaitu 3,63  x 106 cfu/g. Rata-rata TPC tertinggi pada pedagang di Pasar
Besar yaitu sebesar 4,4 x 106 dan yang terendah yaitu 1,2 x 106 cfu/g. Rata-rata
TPC di Pasar Besar yaitu 2,15 x 106 cfu/g. jumlah nilai enterobacteriaceae pada
Pasar Dinoyo sebesar 1,33 x103 cfu/g, Pasar Besar sebesar 0,91 x103 cfu/g, Pasar
Blimbing sebesar 0,99 x 103 serta sebagian besar daging yang beredar tidak
mengandung salmonella.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan
bahwa peredaran daging sapi di Pasar Kota Malang belum memenuhi syarat
keamanan pangan ditinjau dari SNI 3932_2008 tentang mutu karkas dan daging
sapi.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan terutama dari

hewan dari tahun ketahun semakin meningkat. Kebutuhan daging di Indonesia

pertahunnya mencapai 30 - 40 ribu ton, 30-35% daging dipasok dari Australia

(Chalid, 2008). Peningkatan kebutuhan bahan pangan disebabkan bertambahnya

penduduk dan pengetahuan akan perlunya gizi yang dibutuhkan dalam kehidupan

sehari-hari serta meningkatnya tingkat pendapatan ( Bahri, 2008 ).

Daging sebagai sumber protein hewani memiliki nilai hayati yang tinggi.

Secara umum, komposisi kimia daging terdiri atas 70% air, 20% protein, 9%

lemak dan 1% abu. Jumlah ini akan berubah bila hewan digemukkan yang akan

menurunkan persentase air dan protein serta meningkatkan persentase lemak

(Romans, Costello , Carlson and Greaser, 1994).

Usaha penyediaan daging memerlukan perhatian khusus karena daging

mudah dan cepat tercemar oleh pertumbuhan mikroorganisme. Daging sangat baik

bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme sehingga dapat

menurunkan kualitas daging (Sudarwanto, 2001). Penurunan kualitas daging

diindikasikan melalui perubahan warna, rasa, aroma bahkan pembusukan.

Sebagian besar kerusakan daging disebabkan oleh penanganan yang kurang baik

sehingga memberikan peluang hidup bagi pertumbuhan dan perkembangan

mikroorganisme perusak yang berdampak pada menurunnya daya simpan dan

nilai gizi daging. 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

mikroorganisme patogen dapat tumbuh dengan subur. (Hafriyanti, 2008).

Mutu mikrobiologis pada suatu bahan pangan ditentukan oleh jumlah

bakteri yang terdapat dalam bahan pangan tersebut serta menentukan daya simpan

dari bahan pangan (Gustiani, 2009). Sesuai dengan hasil pengujian cemaran

mikroba yang telah dilakukan di beberapa kota di Indonesia, mikroorganisme

pada bahan pangan asal ternak terdeteksi sebagian melebihi Batas Maksimum

Cemaran Mikroba (BMCM) seperti yang tercantum dalam SNI No : 3932_2008

tentang mutu karkas dan daging sapi (Batas Maksimum TPC 1 x 106 CFU/gr). Hal

ini mengindikasikan belum maksimalnya penerapan aspek sanitasi dalam

pengelolaan bahan pangan asal ternak.

Persyaratan bahan makanan yang baik dan layak dikonsumsi ditinjau dari

kandungan mikroorganisme apabila total mikroorganisme sekitar 105 koloni/gram

sampai 106 koloni/gram. Sedangkan bahan makanan yang tidak baik dan tidak

layak dikonsumsi apabila total bakterinya 108 koloni/gram (Siagian, 2002).

Cemaran mikroorganisme pada pangan asal ternak yang dapat

membahayakan kesehatan manusia antara lain Coliform, Escherichia coli,

Enterococci, Staphylococcus aureus, Clostridium sp., Salmonella sp.,

Champhylobacter sp., dan Listeria sp. Beberapa cemaran mikroorganisme yang

berbahaya pada produk segar antara lain adalah Salmonella sp., Shigella sp. dan

E. coli (Budinuryanto, Hadiana, Balia dan Abubakar, 2000).



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 salmonella menimbulkan salmonellosis berupa penyakit

tipus maupun paratipus (Brands, 2006).

Mengingat pentingnya kualitas dan keamanan pangan bagi konsumen

terutama di lingkungan Kota Malang khususnya bahan pangan hewani yaitu

daging sapi, maka dilakukan penelitian tentang kajian kualitas mikrobiologis

daging sapi yang beredar di Kota Malang.

1.1 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

 Berapa jumlah total bakteri, jumlah bakteri Enterobacteriaceae dan jumlah

Salmonella dalam daging sapi yang beredar di Pasar Kota Malang.

 Bagaimana kualitas mikrobiologis daging sapi di pasar Kota Malang

ditinjau dari SNI No : 3932_2008 tentang mutu karkas dan daging sapi.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

 Untuk mengetahui berapa jumlah total bakteri, bakteri enterobacteriaceae

dan jumlah salmonella yang beredar di Pasar Kota Malang.

 Untuk mengetahui bagaimana kualitas mikrobiologis daging sapi di Pasar

Kota Malang dibandingkan dengan SNI No : 3932_2008 tentang mutu karkas dan

daging sapi



1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai informasi bagi konsumen terutama

mahasiswa dan warga Kota Malang tentang kualitas daging sapi yang ada di pasar

Kota Malang ditinjau dari kualitas mikroorganisme berdasarkan SNI No :

3932_2008.

1.5. Kerangka Pikir

Daging sapi yang beredar di Pasar Kota Malang berasal dari beragam

distributor. Hal ini menyebabkan kualitas daging sapi menjadi beragam antara

distributor satu dengan distributor yang lain baik dalam segi kualitas

mikroorganisme, pH dan kadar air. Keragaman ini memungkinkan daging sapi

beragam kualitasnya.

Kualitas daging sapi dapat dilihat melalui penilaian mutu kimia, mutu fisik,

dan mutu mikrobiologis. Perkembangan mikroorganisme kontaminan pada daging

sapi dapat menurunkan sifat fisikokimia daging seperti kadar air, nilai pH dan zat

gizi mendukung pertumbuhan mikroorganisme tersebut (Hugas and Monfort,

1997). Jumlah total mikroorganisme dalam setiap sampel ditentukan dengan

metode TPC (Total plate count). Standar total mikroorganisme pada daging

menurut SNI 3932_2008 adalah 1 x 106 cfu/g.

Siti (2012) menyatakan bahwa hasil pengujian cermaran mikroorganisme

pada bahan pangan asal ternak yang telah dilakukan di beberapa kota di Indonesia

terdeteksi sebagian melebihi Batas Maksimum Cemaran Mikroba seperti yang

tercantum dalam SNI 3932-2008 (Batas Maksimum TPC x 106 CFU/gr). Hal ini



mengindikasikan belum maksimalnya penerapan aspek sanitasi dan hygiene

dalam pengelolaan bahan pangan asal ternak.

Mikroorganisme daging sapi sebagai bahan baku olahan makanan di Pasar

Kota Malang dapat mempengaruhi keamanan pangan. Tingginya total

mikroorganisme dalam daging sapi kemungkinan disebabkan oleh penanganan

daging yang kurang benar sehingga terjadi kontaminasi. Daging sapi memiliki

kadar air dan nilai pH yang tinggi, membuat daging sapi menjadi media yang baik

untuk pertumbuhan mikroorganisme (Rahayu, 2006). Perbedaan kualitas

mikrobiologis antar distributor membuat penulis ingin melakukan penelitian

tentang penyebab keberagaman jumlah mikroorganisme daging sapi di Pasar Kota

Malang.

1.3 Hipotesis

Terdapat perbedaan kualitas mikrobiologis (Salmonella, TPC dan

Enterobacteriaceae) pada daging sapi yang beredar di pasar Kota Malang dengan

standar kualitas keamanan pangan SNI No : 3932_2008.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Mikroorganisme Pada Daging Sapi

Menurut Soeparno (2005), daging didefinisikan sebagai semua jaringan

hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai

untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang

memakannya, termasuk organ-organ misalnya hati, ginjal, otak, paru-paru,

jantung, limpa dan pankreas.

Menurut Tabrani (2000), kualitas karkas atau daging dipengaruhi oleh

faktor sebelum dan sesudah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat

mempengaruhi kualitas daging antara lain adalah genetik, spesies, bangsa, tipe

ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk bahan aditif (hormon, antibiotik dan

mineral). Faktor setelah pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging antara

lain meliputi metode pelayuan, stimulasi listrik, metode pemasakan, pH karkas

dan daging, bahan tambahan termasuk enzim pengempuk daging, hormon dan

antibiotika, lemak intramuskular atau marbling, metode penyimpanan dan

preservasi, macam otot daging dan lokasi otot daging ( Soeparno, 2005).

Komposisi kimia daging terdiri dari air 56-72 %, protein 15-22 %, lemak 5-34 %,

dan substansi bukan protein terlarut 3,5 % yang meliputi karbohidrat, garam

organik, substansi nitrogen terlarut, mineral dan vitamin (Mukh, Dwiloka dan

Patriani. 2008).

Pencemaran daging oleh mikroorganisme dapat terjadi sebelum dan setelah

hewan dipotong. Sesaat setelah dipotong, darah masih bersirkulasi ke seluruh



anggota tubuh hewan sehingga penggunaan pisau yang tidak bersih dapat

menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam darah (Saleh, 2004).

Pencemaran daging dapat dicegah jika proses pemotongan dilakukan secara

higienis. Pencemaran mikroorganisme terjadi sejak di peternakan sampai ke

konsumen. Sumber pencemaran tersebut antara lain adalah: 1) hewan (kulit, kuku,

isi jeroan), 2) pekerja/manusia yang mencemari produk ternak melalui pakaian,

rambut, hidung, mulut, tangan, jari, kuku, alas kaki, 3) peralatan (pisau, alat

potong/talenan, pisau, boks), 4) bangunan (lantai), 5) lingkungan (udara, air,

tanah), dan 6) kemasan (Sartika, 2005).

2.1.1. Mikroorganisme Pembusuk

Mikroorganisme dapat menyebar di sekeliling lingkungan, oleh karena itu

produk bahan makanan mudah sekali terkontaminasi mikroorganisme.

Mikroorganisme mempunyai peranan sangat penting dalam bahan makanan,

terutama terjadinya kerusakan bahan makanan (Jay, 2005). Timbulnya penyakit

dan racun pada bahan makanan akibat mikroorganisme dapat membahayakan

manusia serta dapat menimbulkan proses fermentasi yang tidak dikehendaki pada

bahan makanan karena daging selain merupakan zat makanan yang baik bagi

manusia juga merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan

mikroorganisme (Bahri, 2008).

Menurut Lawley (2008), pertumbuhan mikroorganisme pada makanan dapat

mengakibatkan berbagai perubahan fisik maupun kimiawi yang tidak diinginkan

sehingga bahan pangan tersebut dinyatakan sebagai bahan pangan yang busuk dan

ini menggambarkan suatu pengabaian sumber gizi yang berharga.



Mikroorganisme tersebar luas di alam lingkungan dan sebagai akibatnya produk

pangan jarang sekali yang steril dan umumnya tercemar oleh berbagai jenis

mikroorganisme. Pertumbuhan atau perkembangan mikroorganisme dalam bahan

pangan sangat erat hubungannya dan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Sebagai penyebab kerusakan pangan: menyebabkan perubahan fisik dan

kimiawi sehingga pangan tersebut dianggap tidak layak untuk dikonsumsi seperti

berlendir, bau, berubah warna, busuk dan lain sebagainya.

2. Menyebabkan penyakit mikroflora menggunakan bahan pangan hewani

sebagai media untuk penyebarannya

3. Melakukan fermentasi pada bahan pangan tersebut sehingga terjadi

perubahan yang menguntungkan atau dikehendaki, pangan yang diubah oleh

mikroorganisme ini menjadi lebih mudah dicerna dan naik kandungan gizinya

(Erni, 2009).

Menurut Harsojo (2005), daging segar yang tidak langsung diolah dapat

cepat mengalami pembusukan akibat aktivitas bakteri. Daging yang tercemar

bakteri patogen akan berbahaya bila dikonsumsi karena akan menimbulkan

penyakit. untuk itu perlu dilakukan adanya proses pengawetan pada saat proses

distribusinya. Proses pengawetan harus dilakukan secara aman tanpa menurunkan

kualitas daging, mengingat tingginya nilai nutrisi dalam daging yang penting bagi

manusia.

Bahan pangan mentah dapat menjadi rusak atau busuk karena beberapa

penyebab, diantaranya adalah adanya aktifitas mikroba di dalam bahan pangan

dan secara fisik akibat dari proses produksi bahan pangan itu sendiri (misalnya



pemanenan, pengiriman ke pasar atau ke konsumen). pemilihan bahan pangan

yang merupakan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Tekstur baik dan tidak menunjukkan

tanda-tanda kerusakan atau kebusukan. Waktunya tidak terlalu lama sejak dipanen

/ dipotong. Kondisi fisiknya sudah cukup tua (matang) sesuai dengan umur panen.

Kerusakan mikrobiologi pada daging terutama disebabkan oleh pertumbuhan

bakteri pembusuk. Kerusakan pada daging dapat dikenal karena tanda-tanda

sebagai berikut: adanya perubahan bau menjadi tengik atau bau busuk,

terbentuknya lendir, adanya perubahan warna, adanya perubahan rasa menjadi

asam (Soeparno, 1998). Daging telah rusak sangat mungkin mengandung kuman-

kuman berbahaya. Beberapa kuman yang dapat menyebabkan penyakit pada

konsumen yang dapat ditularkan oleh daging antara lain: Antraks, merupakan

penyakit hewan (terutama pada sapi, kambing domba, kuda, babi, burung unta)

yang dapat ditularkan ke manusia (Supar. 2005).

Awal kontaminasi pada daging dapat berasal dari mikroorganisme 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. (Mielmann, 2006). Kontaminasi

selanjutnya dapat terjadi melalui permukaan daging selama operasi persiapan

daging yaitu proses pembelahan karkas, pendinginan, pembekuan, penyegaran

daging beku, pemotongan karkas, pembuatan daging proses, preservasi,

pengepakan, penyimpanan dan distribusi. Jadi segala sesuatu yang berkontak

dengan daging secara langsung maupun tidak langsung, bisa merupakan sumber



kontaminasi mikrobial. Untuk mengatasi kontaminasi ini diperlukan penanganan

yang higienis dengan sistem sanitasi yang sebaik-baiknya (Gustiani,  2009).

2.1.2. Mikroorganisme Patogen

Penyebab utama keracunan makanan adalah mikroorganisme patogen.

Makanan yang terkontaminasi oleh mikrorganisme patogen rasa dan aromanya

tidak berubah sehingga tidak bisa dideteksi oleh mata telanjang. Faktor kurangnya

pengetahuan tentang pencegahan  Keracunan makanan dan faktor penanganan dan

penyimpanan makanan yang tidak benar juga turut mempengaruhi timbulnya

keracunan makanan (Fardiaz, 1992). Sebelum menjadi penyebab keracunan,

mikroorganisme harus menempuh dua tahap kejadian. Pertama, kontaminasi dan

kedua berkembang biak. Mikroorganisme patogen berkembang biak dan

memperbanyak diri membutuhkan lingkungan yang basah, hangat, dan netral, yaitu

lingkungan yang tidak basa maupun asam dan waktu untuk memperbanyak diri

(Siagian, 2002).

Keamanan produk pangan ditentukan oleh jumlah mikroorganisme

patogenik yang terdapat di dalamnya. Populasi mikroorganisme yang berada pada

suatu bahan pangan umunya bersifat sangat spesifik dan tergantung pada jenis

bahan pangan dan kondisi tertentu dari penyimpanannya (Bahri, 2008). Daging

yang sehat seharusnya tidak mengandung mikroorganisme patogen, apabila

terdapat mikroorganisme non patogen biasanya terdapat dalam jumlah yang

sedikit. Kontaminasi mikroorganisme patogen atau perusak yang sangat penting

berasal dari luar ternak yang dipotong, yaitu selama pemotongan, penanganan dan



proses pengolahan. Daging merupakan bahan pangan yang sangat baik untuk

pertumbuhan mikroorganisme, hal ini karena: (1) mempunyai kadar air yang

tinggi (68%-75%), (2) kaya akan zat yang mengandung nitrogen, (3) mengandung

sejumlah karbohidrat yang dapat difermentasi, (4) kaya akan mineral dan

kelengkapan faktor untuk pertumbuhan mikroorganisme, dan (5) mempunyai pH

yang menguntungkan bagi sejumlah mikroorganisme (5,3-6,5) (Soeparno, 1994).

Contoh Mikroorganisme Patogen Pada Daging Sapi

 Salmonella

Salmonella adalah suatu genus bakteri enterobacteria gram-negatif berbentuk

tongkat yang menyebabkan tifus, paratifus, dan penyakit foodborne (Jay, 2005).

Spesies-spesies salmonella dapat bergerak bebas dan menghasilkan hidrogen

sulfida. Salmonella pertama kali ditemukan pada tahun 1885 pada tubuh babi.

Salmonella mempunyai suhu optimum 370 C namun mempunyai kemampuan

untuk tumbuh pada suhu yang lebih tinggi lagi dari suhu 6-460 C, hal ini

memberikan keuntungan bagi salmonella untuk tumbuh berkembang. Menurut

Supardi dan Sukamto (1999), salmonella merupakan salah satu penyebab terbesar

keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri. Infeksi dari miroorganisme

patogen sebagian besar menyerang saluran pencernaan dan sumber kontaminasi

dapat berasal dari makanan antara lain telur, daging ayam, daging sapi, daging

babi, produk susu, buah buahan dan sayuran (Jin, 2011).

Hewan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyebaran

salmonella dalam tubuh manusia. Makanan yang dihasilkan dari hewan ternak,

didapat melalui hasil perikanan, atau pemanenan melalui aquakultur ( tanaman



maupun hewan) yang hidup di air merupakan sumber salmonella yang

menginfeksi manusia (Lawrie, 1995). Hewan dan manusia dapat menjadi inang

bagi salmonella. Dalam kondisi ini mikroorganisme tinggal dalam usus sebagai

bagian dari bakteri flora umumnya. Hewan ternak dan ayam merupakan dua

binatang utama dalam penyebaran salmonella ke manusia. Ketika hewan siap

untuk dipotong dan diolah, mereka ditangani oleh banyak pekerja yang berbeda.

Jika salmonella atau bakteri patogen lainnya berada dalam peralatan atau pakaian

yang digunakan pekerja maka kemungkinan kontaminasi bakteri bisa saja terjadi

(Jay, 2005). Kontaminasi dapat terjadi selama proses tertentu dalam pemotongan

ternak, misalnya pada proses pengeluaran darah, pengulitan ( atau pencabutan

bulu pada ayam ), pengeluaran jerohan serta pada proses penanganan karkas

(Brands, 2006).

Salmonella thipimurium menginfeksi banyak jenis hewan termasuk ternak

domestik dan unggas. Penyebaran salmonella pada alam sekitar terhadap dampak

yang diakibatkan berbeda pada tiap inang. Salmonella yang menyerang anak sapi

akan berakibat panas dan diare pada anak sapi tersebut. (Morgan, 2004).

 Enterobacteriaceae

Enterobacter merupakan bakteri gram negatif yang termasuk ke dalam

golongan bakteri enterobacteriaceae. Ahli mikrobiologi mengenali sejumlah kecil

jenis dalam Enterobacteriaceae, termasuk Enterobacter, sebagai kelompok

coliform. tumbuh fakultatif anaerobic (dapat berkembang dalam ada atau tidaknya

oksigen) bakteri yang tidak menghasilkan spora meliputi sejumlah jenis

(Salmonella, Escherichia Coli, Enterobacter sakazakii, Shigella Spp. dan Yersinia



Spp) yang tidak diketahui secara pasti sebagai penyebab keracunan makanan.

(Irianto,  2006) .

Enterobacteriaceae sebagai kontaminan dalam berbagai macam bahan

mentah dan produk olahan, sering ditemukan dalam susu, daging sapi, unggas dan

buah serta sayuran segar yang telah rusak. Sejumlah besar bakteri ini dalam

makanan mungkin perlu mendapat perhatian. Sebagai contoh produk kecambah

segar (seperti alfalfa) telah dikembalikan ke negara pengekspor karena telah

terkontaminasi dengan klebsiella pneumoniae (Baumler, 2000).

Bakteri sebagian ada yang tidak tahan dengan suhu tinggi. Pasteurisasi dan

proses pemasakan yang digunakan oleh industri pangan akan menginaktifkan

bakteri ini. Organisme yang tidak membentuk spora bertahan cukup baik pada

lingkungan sekitar. Beberapa spesies termasuk Citrobacter freundii, Citrobacter

koseri dan Klebsiella pneumoniae telah diisolasi dari susu formula. Hal ini

mengindikasikan bahwa bakteri dapat bertahan dalam kondisi kering selama

beberapa waktu. ( Lawley, 2008 ).

1.1. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisme

Jumlah mikroorganisme pada daging dapat meningkat karena faktor

kontaminasi lingkungan, sanitasi yang buruk dan adanya kontaminasi selama

proses penanganan (Hayes, 1996).

Cemaran mikroorganisme pada bahan makanan terutama pada daging sapi

dapat terjadi mulai dari penanganan bahan baku hingga proses pengolahan dan

penyajian. Cemaran mikroorganisme pada daging sapi tidak bisa dihindari karena

kehidupan ternak yang selalu berhubungan dengan lingkungan yang kotor,



terutama yang berasal dari kotoran ternak. Namun cemaran tersebut dapat

dikurangi dengan menerapkan metode penanganan yang baik dan benar.

(Mukartini, Jehne, Shay, and Harper, 1995).

Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme antara

lain:

1. Suhu pertumbuhan mikroorganisme

Suhu merupakan faktor yang paling utama dalam pertumbuhan

mikroorganisme. Semakin tinggi suhu maka semakin besar tingkat pertumbuhan.

Banyak mikroorganisme daging yang akan tumbuh pada suhu di bawah 0°C sampai

di atas 65°C tetapi untuk mikroorganisme tertentu, pertumbuhan yang baik terjadi

pada suhu tertentu yang terbatas kisarannya (Mielmann, 2006). Mikroorganisme

pembusuk pada daging di bagi menjadi tiga kategori yaitu psikrofilik yang

mempunyai suhu optimum antara -2°C dan 7°C, mesofilik antara 10°C dan 40°C serta

thermofilik dari 43°C hingga 66°C. Suhu di pasar tradisional merupakan suhu ruang

(270C) yang merupakan suhu yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme

(Soeparno, 1998).

2. Kandungan air

Setiap mikroorganisme memerlukan kandungan air bebas tertentu untuk

hidupnya, biasanya diukur dengan parameter Aw (water activity) atau kelembaban

relatif. Mikroorganisme umumnya dapat tumbuh pada Aw 0,998-0,6. bakteri

umumnya memerlukan Aw 0,90-0,999. Mikroorganisme yang osmotoleran dapat

hidup pada Aw terendah (0,6). Bakteri umumnya memerlukan aw atau

kelembaban tinggi lebih dari 0,98, tetapi bakteri halofil hanya memerlukan Aw



0,75. Mikroorganisme yang tahan kekeringan adalah yang dapat membentuk

spora, konidia atau dapat membentuk kista (Mielmann, 2006).

3. Kadar Ion Hidrogen ( pH )

Mikroorganisme umumnya menyukai pH netral (pH 7). Beberapa bakteri

dapat hidup pada pH tinggi (medium alkalin) 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 (Soeparno, 1998).

Mikroorganisme yang 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, yaitu kelompok mikroorganisme yang dapat

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

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

alkalifil, yaitu kelompok mikroorganisme yang dapat hidup pada pH 8,4-9,5

(Siagian, 2002).

2.3. Keamanan Pangan Asal Ternak

Bahaya atau hazard yang berkaitan dengan keamanan pangan asal ternak

dapat terjadi pada setiap mata rantai, mulai dari praproduksi di produsen,

pascaproduksi sampai produk tersebut didistribusikan dan disajikan kepada

konsumen. Bahaya tersebut meliputi: (1) penyakit ternak; (2) penyakit yang

ditularkan melalui pangan atau yang disebut foodborne diseases serta (3) cemaran

atau kontaminan bahan kimia dan bahan toksik lainnya. Kelompok pertama



berupa penyakit ternak menular dan biasanya terjadi pada proses praproduksi,

yaitu penyakit yang menyerang ternak pada proses pemeliharaan. Penyakit ini

selain mempengaruhi kesehatan ternak juga menentukan mutu dan keamanan

produknya. Beberapa penyakit ternak utama yang perlu mendapat perhatian

adalah antraks, BSE, virus nipah (Encephalitis), tuberkulosis, radang paha, dan

cysticercosis pada sapi ( Djaafar. 2007).

Keamanan pangan dimulai sejak ternak dipelihara di peternakan/peternak.

Keamanan dan kualitas ternak serta produknya sangat bergantung pada keamanan

pakan dan sumber-sumber pakan, air, serta lingkungan. Produk ternak relatif aman

dikonsumsi bila dalam proses praproduksi dilakukan hal-hal berikut: (1)

pengontrolan penyakit secara biologis dengan menghindari penggunaan bahan

bahan kimia/obat-obatan berbahaya secara berlebihan, (2) penggunaan pakan

bebas dari cemaran mikrobiologis, bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya, (3)

menggunakan sumber air bebas cemaran logam berat berbahaya maupun

mikroorganisme patogen, (4) membatasi petugas peternakan/farm ke luar masuk

farm setiap saat untuk menghindari stres pada ternak dan mencegah

penularan/kontaminasi penyakit dan (5) lingkungan peternakan ( Bahri. 2008 ).

Mutu mikrobiologis dari suatu produk makanan ditentukan oleh jumlah dan

jenis mikroorganisme yang terdapat dalam bahan pangan. Mutu mikrobiologis ini

akan menentukan ketahanan simpan dari produksi tersebut ditinjau dari kerusakan

oleh mikroorganisme, dan keamanan produk dari mikroorganisme ditentukan oleh

spesies patogenik (Gorris, 2005).



Berdasarkan SNI No: 3932_2008, daging sapi dikatakan sudah rusak

apabila kandungan mikroorganisme berkisar antara 108 koloni/gram sampai 109

koloni/gram dan masih layak dikonsumsi apabila total mikroorganisme sekitar 104

koloni/gram.

Salah satu persyaratan kualitas produk pangan adalah bebas mikroorganisme

patogen seperti Salmonella sp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan

Campylobacter sp. Banyak kasus penyakit yang diakibatkan oleh cemaran

mikroorganisme patogen (Foodborne Diseases) pada daging sapi maupun produk

olahannya (Jay, 2005). Daging sapi cocok untuk perkembangan mikroorganisme

karena sapi dalam kehidupannya selalu bersentuhan dengan lingkungan yang

kotor. Karkas sapi paling sering dikaitkan dengan cemaran Salmonella dan

Campylobacter yang dapat menginfeksi manusia ( Djaafar, 2007).

Persyaratan mutu mikrobiologis mutlak dimiliki suatu bahan pangan karena

menyangkut kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya, oleh karena itu para

ahli mengadakan penelitian dan mengeluarkan berbagai hasil penelitian yang

berkaitan dengan keamanan bahan pangan (Hayes, 1996).



BAB III

MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Pelaksanaan penelitian

dimulai dari bulan November – Desember 2011.

3.2. Materi dan Bahan Penelitian

Materi penelitian berupa daging sapi yang diambil dari tiga pasar yaitu

Pasar Dinoyo, Pasar Besar dan Pasar Blimbing. Bahan-bahan yang digunakan

dalam penelitian ini antara lain adalah aquades, PCA (Oxoid), XLD (Difco), VRB

(Pronadisa), Lactose Broth (LB), Tetrathionate Broth (TTB), pepton 0,1% yang

diperoleh dari Laboratorium Teknologi Hasil Ternak.

3.2.1. Peralatan

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), 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 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang

dilakukan pada pedagang daging sapi di Pasar Kota Malang. Kota Malang

mempunyai banyak pasar tradisional dengan skala kecil, menengah dan besar.

Pemilihan pasar menggunakan metode Purposive Sampling yakni yaitu

pengambilan sampel dari populasi yang berdasaran strata pasar dalam populasi

tersebut. Dari hasil pengambilan sampel dengan menggunakan metode ini,

diharapkan adanya sampel yang mewakili populasi (Kasiram, 2005).

3.4 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 (SNI 2332 : 2006) (Lampiran 2).

3. Pengujian enterobacteriaceae (SNI 2897: 2008) (pada Lampiran 3).

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil analisis terhadap sampel daging sapi diolah

dengan menggunakan metode deskriptif 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 sapi tersebut layak atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk

mengetahui tingkat kelayakan daging sapi yang ada di Pasar Kota Malang.

3.6. Batasan Istilah

Foodborne Diseases : Penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi

makanan atau minuman yang tercemar. Foodborne

Diseases disebabkan oleh berbagai macam

mikroorganisme atau mikroorganisme patogen yang

mengkontaminasi makanan.

Salmonella : Suatu genus bakteri enterobacteria gram-negatif

berbentuk tongkat yang menyebabkan tifus, paratifus, dan

penyakit foodborne (Jay, 2005).

Total Plate Count (TPC) : Jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam bahan

pangan dan dapat ditentukan berdasarkan jumlah koloni



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kualitas Mikrobiologis Daging Sapi Yang Beredar Di  Pasar Malang
Ditinjau Dari  TPC.

Hasil pengujian sampel daging sapi segar ditinjau dari kualitas Total Plate Count

(TPC) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata TPC (satuan 106 cfu/gram) Daging Sapi

Pasar Pedagang
Ulangan

Jumlah Rata-rata Rata-rata TPC
1 2 3

Besar
1 2,0 1,4 1,7 5,1 1,7

2,15 x 106±1,51
2 2,4 6,2 4,6 13,2 4,4

3 1,3 1,4 1,2 3,9 1,3

4 1,4 1,1 1,1 3,6 1,2

Blimbing
1 3,8 4,6 5,4 13,8 4,6

3,63 x106±0,65
2 2,7 4,6 2,8 10,1 3,36

3 4,6 2,9 2,6 10,1 3,36

4 2,1 4,9 2,6 9,6 3,2

Dinoyo
1 5,3 2,5 2,4 10,2 3,4

2,15 x 106±1,01
2 2,1 2,2 2,9 7,2 2,4

3 1,0 0,9 1,1 3,0 1

4 2,1 1,9 1,4 5,4 1,8

Jumlah 30,8 34,6 29,8 95,2 31,73



Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah TPC daging sapi di

Pasar Besar dengan rata - rata nilai TPC antar pedagang tertinggi yaitu 4,6 x 106

cfu/gram sedangkan Pasar Blimbing diperoleh rata-rata TPC antar pedagang

tertinggi 3,4 x 106 cfu/gram dan Pasar Dinoyo diperoleh rata-rata nilai TPC antar

pedagang  tertinggi 5,3 x 106 cfu/gram. Adanya keragaman dalam jumlah TPC

daging sapi dapat berasal dari hewan produksi (peternakan) atau juga dari

pedagang itu sendiri sedangkan kontaminasi silang dapat terjadi bila daging sapi

yang diproduksi berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat

pengolah daging selama proses persiapan yang sebelumnya telah terkontaminasi

mikroorganisme patogen. Transmisi mikroorganisme yang cepat menyebar  dan

dapat dipancarkan secara langsung dari air, alat dan lingkungan yang tercemar.

transmisi kedua dapat melalui mulut. Meningkatnya jumlah mikroorganisme

dapat juga melalui udara dan kontak dengan kulit (Sartika, 2005).

Tingkat pencemaran yang tinggi dipengaruhi oleh tempat berjualan yang

terletak dipinggir jalan dan tempat berjualan juga terbuka sehingga mudah

terkontaminasi dari udara dan debu. Soemari (2001) menyatakan bahwa

mikroorganisme dapat ditularkan melalui media debu, air, dan udara. Peletakan

daging sapi yang dicampur dengan tempat peletakan jeroan dapat menjadi salah

satu faktor penyebab kontaminasi pada daging sapi yang ada di pasar tradisional.

Tempat berjualan yang benar seharusnya penjual daging berada di satu ruangan

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

memiliki meja yang berporselen dan memiliki kemiringan agar meja mudah

dibersihkan dan air mudah mengalir agar daging tidak terkontaminasi oleh



mikroorganisme yang lain ( Anonymous, 2010).

Rata - rata nilai TPC pada daging sapi yang beredar di Pasar Kota Malang

dengan nilai terendah yaitu 2,15 x 106 cfu/gram dan tertinggi yaitu 3,63 x 106

cfu/gram. Dilihat dari hasil rata-rata TPC Pasar Dinoyo dan Pasar Besar

didapatkan hasil yang mendekati total jumlah mikroorganisme  ditinjau dari SNI

3932_2008 tentang jumlah maksimal kandungan TPC yaitu 1 x 106 cfu/gram

sedangkan peredaran daging sapi di Pasar Blimbing masih dalam batas wajar

karena masih dalam kisaran 106. Peredaran daging sapi di Pasar Kota Malang

ditinjau dari  kandungan TPC sudah melebihi standar maksimal batas kontaminasi

yang ditetapkan oleh  SNI yaitu 1 x 106 cfu/gram. Perkembangan mikroba

kontaminan pada daging sapi 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

mempunyai andil dalam jumlah mikroorganisme pada daging sapi. Suhu

penyimpanan daging sapi pada Pasar di Kota Malang berada pada suhu kamar

(±250C) atau bahkan bisa lebih tinggi atau rendah berdasarkan pengaruh keadaan

lingkungan. Suhu penyimpanan bahan pangan seharusnya berada di bawah 40C

(Soemari, 2001).

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 sapi sebelum sampai ke tangan konsumen sebelumnya melalui

serangkaian rantai penyediaan yang sangat panjang. Dimulai dari peternakan

kemudian dikirim ke RPH untuk dipotong. Dalam proses pemotongan tersebut

juga terdapat banyak tahapan yang harus dilalui sampai pada akhirnya daging sapi

siap didistribusikan ke pasar tradisional dan pengecer. Penanganan distribusi

daging dari RPH ke pasar yang kurang bersih juga dapat meningkatkan

kontaminasi mikroorganisme pada daging. Pada kasus distribusi daging di pasar

Kota Malang, daging dibawa ke pasar sudah dalam keadaan dipisahkan dengan

tulang dan lemak, kemudian dikemas dengan menggunakan karung plsatik dan

langsung dibawa ke pasar menggunakan alat angkut yang tidak higienis.

Pengangkutan daging dalam bentuk irisan kecil dan memisahkan antara lemah dan

daging dapat meningkatkan kotaminasi mikroorganisme (Mukh, Dwiloka dan

Patriani. 2008).



4.2. Kualitas Mikrobiologis Daging Sapi Yang Beredar Di  Pasar Malang
Ditinjau Dari Enterobacteriaceae.

Hasil pengujian sampel daging sapi segar ditinjau dari kualitas

enterobacteriaceae dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-Rata Jumlah Enterobacteriaceae Dalam Daging Sapi (Satuan 103

Cfu/Gram).

Pasar Pedagang
Ulangan

Jumlah
Rata-rata

p

e

d

a

g

a

n

g

Rata-rata

TP

C

1 2 3

Dinoyo
1 3 1 0 4 1,33

1,33±0,97
2 2 3 3 8 2,66

3 0 1 2 3 1

4 1 0 0 1 0,33

Besar
1 1 0 3 4 1,33

0,91±0,73
2 0 0 0 0 0

3 0 1 4 5 1,66

4 2 0 0 2 0,66



Blimbing
1 0 3 0 3 1

0,99±0,54
2 1 1 1 3 1

3 0 1 0 1 0,33

4 2 1 2 5 1,66

Jumlah 15,4 17 14,2 46,6 15,53

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah enterobacteriaceae

daging sapi di Pasar Dinoyo dengan rata-rata tertinggi yaitu 2,66 x103 cfu/gram ,

sedangkan untuk Pasar Besar diperoleh jumlah rata-rata tertinggi yaitu 1,66 x 103

cfu/gram dan di Pasar Blimbing diperoleh jumlah enterobacteriaceae tertinggi

yaitu 1,66 x 103 cfu/gram.

Rata-rata enterobacteriaceae pada daging sapi yang beredar di Pasar Kota

Malang dengan nilai terendah 0,91 x103 cfu/gram dan tertinggi yaitu 1,66 x 103

cfu/gram. Peredaran daging Sapi di Pasar Besar ditinjau dari kualitas

enterobacteriaceae lebih bagus karena lebih mendekati SNI 3932_2008 tentang

jumlah maksimal kandungan Enterobacteriaceae yaitu 1 x103 cfu/gram

sedangkan Pasar Blimbing dan Dinoyo masih sesuai dengan standar SNI

3932_2008.

Enterobacteriaceae adalah mikroorganisme yang hidup di usus besar

manusia, hewan, tanah, air dan dapat pula ditemukan pada komposisi material

(feses, urin). Sebagian mikroorganisme enterik ini tidak menimbulkan penyakit

pada host (tuan rumah) bila mikroorganisme tetap berada di dalam usus besar.

Banyak diantara genus mikroorganisme ini mampu menimbulkan penyakit pada

tiap jaringan tubuh manusia. Penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan oleh



enterobacteriaceae sangat beragam, mulai dari diare, gastro enteritis, peritonitis,

infeksi saluran nafas, infeksi saluran kemih, bahkan penyakit autisme.

Ciri keluarga Enterobacteriaceae yaitu berbentuk bulat,mukoid dan

cembung, tepi yang berbeda-beda, beberapa diantaranya lebih mukoid dan

cenderung untuk bergabung bila masa inkubasinya diperpanjang. Genus yang

termasuk dalam enterobacteriaceae antara lain klebsiella, aerobacter, proteus,

salmonella, shigella dan escherichia.

Eschericia coli merupakan flora normal yang ada di saluran pencernaan

ternak dan manusia. Strain Eschericia coli yang bersifat patogen yang dapat

menimbulkan infeksi dan foodborne disease seperti O157:H7 yang menghasilkan

shiga toxin (Todar, 2004). Eschericia coli merupakan salah satu mikroorganisme

yang menginfeksi daging. Daging sapi yang dijual di pasar tradisional sangat

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

tempat menjual daging sapi di pasar tradisional di Kota Malang tidak sesuai

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

daging sapi di pasar tradisional masih bercampur baur dengan penjual kebutuhan

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

digantung pada suhu kamar. Situasi pasar tradisional dengan segala kegiatan dan

kondisi lingkungannya memiliki potensi kontaminasi yang tinggi terhadap daging

yang diperdagangkan (Anonymous, 2010).

Keberadaan Escherichia coli dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

(1) Cara pengangkutan dan alat angkut yang digunakan, (2) Tempat berjualan

daging sapi, (3) sarana air bersih, (4) kebersihan penjual, (5) cara pengemasan.



Cara pengangkutan yang digunakan masih sederhana dan kurang higienis, pada

umumnya menggunakan kendaraan bermotor dan becak, daging sapi dimasukan

ke dalam karung besar atau diletakkan, sedangkan untuk jeroan dimasukkan ke

dalam ember plastik atau kantung-kantung plastik besar. Transportasi yang

dilakukan dengan tidak layak dan masa istirahat tidak memadai akan

mengakibatkan jumlah total mikroorganisme yang tinggi pada daging dan

mikroorganisme yang memang secara normal ada dalam tubuh hewan akan makin

subur (Setiowati dan Evi, 2009). Cara pengangkutan yang benar seharusnya

menggunakan kendaraan berpendingin atau chiller box agar mikroorganisme tidak

berkembang. Tingkat pencemaran yang tinggi dipengaruhi oleh tempat berjualan

yang terletak di pinggir jalan dan tempat berjualan juga terbuka sehingga mudah

terkontaminasi dari udara dan debu. Soemari (2001) menyatakan bahwa

mikroorganisme dapat ditularkan melalui media debu, air, dan udara pada bahan

makanan. Peletakan daging sapi yang dicampur dengan tempat peletakan jeroan

dapat menjadi salah satu faktor penyebab kontaminasi Escherichia coli pada

daging sapi yang ada di pasar tradisional. Tempat berjualan yang benar

seharusnya penjual daging berada di satu ruangan yang bersuhu rendah atau yang

sering disebut Chiller Room. Kios untuk berjualan memiliki meja yang

berporselen dan memiliki kemiringan agar meja mudah dibersihkan dan air mudah

mengalir agar daging tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme yang lain

(Anonimous, 2010).

Kontaminasi yang tinggi dari Escherichia coli pada daging sapi

berhubungan erat dengan rendahnya kesadaran akan kebersihan sanitasi dalam



proses penyajian dan penanganan terhadap daging. Proses penyajian daging di

pasar juga kurang memperhatikan aspek sanitasi dan hygiene karena daging yang

dipersiapkan untuk dijual oleh pedagang tidak ditutup dan disimpan dalam suhu

kamar (tidak pada suhu dingin) dan akibat dari suhu penyimpanan ini akan

berdampak pada perkembangan mikroorganisme secara cepat ( Suardana, 2005).

Escherichia coli merupakan mikroorganisme gram negatif, tumbuh

optimal pada suhu 37° C, tetapi dapat tumbuh pada kisaran suhu 15-45°C

(Wilshaw, Cheasty and Smith, 2000). Tempat untuk berjualan yang terdapat di

Pasar tradisional di Pasar Kota Malang masih sederhana, bangunan yang

digunakan hanya berupa meja yang sudah dikeramik permanen dan tidak ada

penutup. Daging sapi yang akan dijual diletakkan di atas meja dan digantung

sehingga para pembeli dapat langsung memegang langsung daging sapi serta lalat

dapat menempel pada daging tersebut. Anonymous (2010) menyatakan bahwa

bangunan harus bersifat permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan mudah

perawatannya, serta tempat pajangan (show case) dan peralatan yang kontak

dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang

bersifat toksik.

Escherichia coli telah tersebar diseluruh dunia dan ditularkan bersama air

atau makanan yang terkontaminasi oleh tinja. Mikroorganisme ini juga merupakan

indikator analisis air, kehadirannya merupakan bukti bahwa air tersebut terpolusi

oleh bahan tinja atau hewan. Kebersihan air yang digunakan untuk membersihkan

tempat, tangan penjual serta alat sangat berpengaruh terhadap tingkat cemaran

Escherichia coli pada daging sapi (Soeparno 2005). Air yang digunakan



seharusnya memenuhi standart air bersih yaitu : (1) Bebas dari mikroorganisme

berbahaya serta bebas dari ketidakmurnian kimiawi, (2) Bersih dan jernih, (3)

Tidak berwarna dan tidak berbau, (4) Tidak mengandung bahan tersuspensi

(penyebab keruh) (Purnawijayanti, 2001). Kebersihan air yang digunakan dapat

memperkecil kontaminasi Escherichia coli pada daging sapi.

Kontaminasi Escherichia coli juga dapat diakibatkan oleh kebersihan

penjual. Ketidaksadaran penjual akan pentingnya mencuci tangan serta

menggunakan pakaian yang bersih dapat meningkatkan kontaminasi Escherichia

coli terhadap daging. Winarno (1997) menyatakan bahwa manusia berpotensi

menjadi salah satu mata rantai dalam penyebaran penyakit, terutama yang

disebabkan oleh mikroorganisme melalui makanan. Pemahaman mengenai

hygiene, terutama hygiene perorangan yang terlibat dalam penangan terhadap

bahan pangan sangat penting. Pengemasan yang digunakan oleh penjual beraneka

macam antara lain membungkus dengan daun dan kantung plastik. Kedua cara

pengemasan ini dapat mempengaruhi kontaminasi terhadap daging sapi. Kantung

plastik dan daun yang digunakan harus bersih karena apabila tidak bersih maka

akan mengakibatkan kontaminasi lebih lanjut (Sodik, 2006). pengemasan yang

benar menggunakan plastik yang bersih yang tidak terkontaminasi daging. Faktor

penyebab kontaminasi harus seminimal mungkin dengan mempertahankan

kualitas daging dalam waktu yang cukup lama (Soeparno 2005).



4.3. Kualitas Mikrobiologis Daging Sapi Yang Beredar Di  Pasar Malang

Ditinjau Dari  Kandungan Salmonella.

Tabel 3.  Dugaan Adanya Kandungan Salmonella Dalam Daging Sapi

Pasar Pedagang ulangan
1 2 3

1 - - -
Dinoyo 2 - - -

3 + - -
4 - - -
1 - - -

Besar 2 - - +
3 - + -
4 - - -
1 - - -

Blimbing 2 - - -
3 - - -
4 - + -

Keterangan : (+) : Positif terdapat Salmonella
(-)  : Negatif tidak terdapat Salmonella

Tabel 3 mengindikasikan adanya salmonella dalam daging sapi yang

beredar di Pasar Kota Malang menunjukkan bahwa dalam 32 sampel yang diuji

hanya terdapat sebagian kecil daging sapi yang positif terdapat kandungan

salmonella. SNI 3932_2008 tentang mutu karkas dan daging sapi menjelaskan

jumlah maksimal kandungan salmonella dalam daging sapi yaitu negatif. Produk

pangan asal ternak berisiko tinggi terhadap cemaran mikroba yang berbahaya bagi

kesehatan manusia. Penyakit yang ditimbulkan oleh bahan pangan asal ternak

salah satunya adalah salmonellosis. (Supar, 2005). mikroorganisme yang terdapat

pada ternak yang dipotong mulai merusak jaringan sehingga bahan pangan hewani

cepat mengalami kerusakan bila tidak mendapat penanganan.

Salmonella merupakan mikroorganisme gram negatif, berbentuk batang,

tidak membentuk spora, dan termasuk ke dalam kelas Enterobacteriaceae.



Salmonella berukuran relatif kecil, yaitu sekitar 0,7 – 1,5 x 2,0 – 5,0 μm.

Beberapa strain Salmonella bersifat dapat memfermentasi laktosa diantaranya

yaitu Salmonella heidelberg, Salmonella anatum, Salmonella Sendai dan

Salmonella typhimurium (Jay, 2005).

Kontaminasi Salmonella pada pasar tradisional disebabkan karena

kontaminasi berasal dari air yang digunakan sudah kotor dan daging sapi yang

telah dicuci tidak disimpan di wadah melainkan diletakkan diatas lantai dan

diproses menjadi bagian-bagian karkas sehingga kemungkinan limbah-limbah

karkas seperti darah, kotoran dan jeroan mengkontaminasi daging sapi tersebut.

Salmonella yang mengkontaminasi pangan terdapat di udara, air, tanah, sisa

kotoran manusia maupun hewan atau makanan hewan (Arifah, 2010).

Pencemaran dan penyebaran infeksi dan mikroorganisme salmonella ini

dapat datang dari feses hewan atau manusia yang berhubungan dengan makanan

selama pemrosesannya atau panen sumber-sumber langsung yang berpotensi dari

Salmonella yaitu hewan-hewan peliharaan seperti kura-kura, anjing, kucing,

kebanyakan hewan ternak, dan manusia yang terinfeksi. Asam lambung manusia

dapat mengurangi, menguras dan membunuh infeksi salmonella namun masih ada

beberapa mikroorganisme yang dapat lolos ke dalam usus besar maupun usus

kecil dan melekat dan menembus sel-sel dalam tubuh manusia ( Boyen, 2007).

Menurut (Brands, 2006), salmonella berkembang pada saluran pencernaan

binatang seperti babi, sapi dan ayam. Mikroorganisme tersebut menyebar melalui

makanan sehingga menginfeksi manusia.salmonella bersarang di saluran



pencernaan mulai dari lambung sampai usus halus. Mikroorganisme salmonella

menimbulkan salmonellosis berupa penyakit tipus maupun paratipus.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 . Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1 Peredaran daging sapi di pasar kota malang mempunyai rata -rata TPC dengan

nilai terendah yaitu 2,15 x 106 cfu/gram dan tertinggi yaitu 3,63 x 106

cfu/gram. Sedangkan jumlah enterobacteriaceae dengan nilai terendah 0,91

x103 cfu/gram dan tertinggi yaitu 1,66 x 103 cfu/gram. Dari kisaran jumlah

TPC dan enterobacteriaceae tersebut masih belum sesuai dengan standar SNI

3932_2008 mengenai mutu karkas dan daging sapi dengan jumlah maksimal

kandungan TPC yaitu 1 x 106 cfu/gram dan jumlah enterobacteriaceae 1 x103

cfu/gram.

2 Sebagian besar daging sapi yang beredar di pasar malang tidak terdapat

kandungan salmonella.

5.2. Saran

Peran pemerintah mendukung ketersediaan daging sapi sehat di masyarakat

diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha

penyedia daging di pasar tradisional di samping meningkatkan pengetahuan

masyarakat mengenai daging sehat. Memperbaiki fasilitas dan memaksimalkan

peran pasar dengan menekankan program higyene dan sanitasi agar kontaminasi

daging oleh bakteri tidak melebihi standar yang telah ditentukan.
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Lampiran 1. Prosedur Uji Total Plate Count (AOAC International, 1995)
1. Timbang sampel sebanyak 5 gram 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 diaduk-aduk hingga homogen (pengenceran

10-1).

3. Disiapkan seri pengenceran 10-2, 10-3 sampai dengan pengenceran 10-6 dengan

cara pipet sebanyak 1 ml dari larutan pengenceran 10-1 ke dalam tabung reaksi

yang telah berisi 9 ml larutan pepton 0,1% (pengenceran 10-2) dan sama

seterusnya hingga pengenceran 10-6.

4. Pipet sebanyak 1 ml larutan pengenceran 10-4 dan tuangkan ke dalam cawan

petri secara merata, kemudian dituangkan media PCA sebanyak ±15 ml secara

merata hingga menutupi permukaan dalam cawan petri dan dibiarkan hingga

membeku, lalu cawan petri di balik, demikian seterusnya dengan cara yang

sama untuk pengenceran 10-5 dan 10-6 (metode pour plate).

5. Inkubasikan pada inkubator dengan suhu 350 C selama 24 jam.

6. Lakukan perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan coloni

counter.



Lampiran 2. Prosedur pengujian Salmonella (SNI 01-2332.2-2006)

1. Diambil 25 gram sampel dimasukkan ke dalam 225 buffer fosfat Lactose

Broth

2. Diinkubasi 24 jam pada suhu 370 C

3. Diambil 1 ml, dipupuk pada media “Tetrationet Broth”

4. Dinkubasi pada suhu 370 C selama 24 jam

5. Diambil satu loop kemudian dipupuk pada media XLD

6. Dinkubasi 34 jam pada suhu 370 C.

7. Dilihat adanya salmonella yang tumbuh.



Lampiran 3. Prosedur Uji Enterobacteriaceae (SNI  2897: 2008)

1. Timbang sampel sebanyak 5 gram 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 diaduk-aduk hingga homogen (pengenceran

10-1).

3. Disiapkan seri pengenceran 10-2, 10-3 dengan cara pipet sebanyak 1 mL dari

larutan pengenceran 10-1 ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 ml larutan

pepton 0,1% (pengenceran 10-2) dan sama seterusnya hingga pengenceran 10-

3.

4. Tuangkan media VRB sebanyak ±15 mL secara merata hingga menutupi

permukaan bagian dalam cawan petri dan dibiarkan hingga membeku, lalu

pipet sebanyak 0,1 mL larutan pengenceran 10-2 dan tuangkan ke atas

permukaan agar/media yang telah membeku secara merata, dibiarkan

membeku, lalu cawan petri di balik, demikian seterusnya dengan cara yang

sama untuk pengenceran 10-3 (metode spread plate).

5. Inkubasikan pada inkubator dengan suhu 350 C selama 45-48 jam.

6. Lakukan perhitungan jumlah koloni bakteri yang tumbuh dengan colony

counter.




