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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pangan asal hewan dibutuhkan manusia sebagai sumber protein 

hewani yang didapat dari susu, daging dan telur. Protein hewani merupakan 

zat yang penting bagi tubuh manusia karena mengandung asam amino yang 

berguna untuk meningkatkan metabolisme tubuh serta pembakaran energi 

(Hidayatullah, 2012) 

 Menurut Direktorat Jenderal Peternakan (2011), dalam survey yang 

dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan protein hewan asal ternak 

meningkat dari tahun 2006 sampai tahun 2011 sebesar 20%. Tingginya 

kebutuhan protein diakselerasi oleh peningkatan produksi daging ayam broiler 

di peternakan dari tahun 2006 sampai tahun 2011 meningkat sebesar 30%.     

Pentingnya keamanan pangan sejalan dengan meningkatnya kesadaran  

masyarakat akan pangan asal hewan yang berkualitas, artinya selain nilai 

gizinya tinggi, produk tersebut aman dan bebas  dari cemaran mikroba, bahan 

kimia atau cemaran yang dapat mengganggu  kesehatan. Oleh karena itu, 

keamanan pangan asal hewan selalu menjadi isu aktual yang perlu mendapat 

perhatian dari produsen, aparat, konsumen, dan para penentu kebijakan, 

karena selain berkaitan dengan kesehatan masyarakat juga mempunyai 

dampak ekonomi pada perdagangan lokal, regional maupun global (Bahri,  

2011). 
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Keamanan pangan merupakan kondisi terhindarnya mengkonsumsi 

pangan yang tidak aman. Menurut Kinsey (dalam Legowo, 2007) ciri-ciri 

pangan yang tidak aman, meliputi: (1) Pangan yang mengandung mikroba 

dalam jumlah cukup untuk menjadikan sakit atau kematian, (2) Pangan yang 

mengandung substansi seperti antibiotika yang dipercaya dalam jangka waktu 

tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti reaksi 

hipersensitifitas mulai dari yang ringan sampai parah, keracunan dan yang 

terpenting adalah peningkatan resistensi beberapa mikroorganisme patogen 

yang akan menimbulkan masalah dalam bidang kesehatan manusia atau 

hewan, (3) Pangan yang mengandung komposisi berlebih yang memicu 

timbulnya penyakit kronis seperti diabetes, kanker, kardiovaskuler serta (4) 

Pangan yang memiliki kemungkinan mempunyai efek kesehatan  seperti hasil 

modifikasi gen (genetically modified foods) dan produk radiasi.  

Pangan asal hewan yang mengandung residu antibiotik Oksitetrasiklin 

berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, yang potensi bahayanya 

dapat digolongkan menjadi 3 aspek yaitu toksikologis, mikrobiologis dan 

imunopatologis. Residu dapat menyebabkan resistensi kalau masih 

mempunyai aktivitas antibakteri, oleh karena itu aktivitas antibakteri dari 

residu menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian dalam 

penentuan potensi bahaya dari residu dalam pangan asal hewan (Hintono,  

2011). 
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Hasil penelitian di Jabotabek yang dilakukan oleh Rusiana (2003), 

menyimpulkan bahwa dari 80 sampel ayam ras broiler, sebanyak 85% daging  

dan 37% hati terancam residu antibiotik tylosin, penicillin, oxcytetracycline 

dan kanamycin. Selain itu, studi yang dilakukan di Kota Semarang dari 47 

sampel yang diambil, yaitu 33 sampel dari pasar tradisional dan 14 sampel 

dari pasar modern, terbukti 3 sampel dari pasar tradisional positif mengandung 

residu Oksitetrasiklin, masing-masing 0,869 ppm (Pasar Johar), 0,271 (Pasar  

Sampangan) dan 0,366 (Pasar Dammar) yang melebihi Batas Maksimum 

Residu (BMR) yaitu lebih dari 0,1 ppm (Faizah, 2011). 

Peneliti memilih Pasar Tradisional Bunder Sragen karena selain 

merupakan pasar tradisional terbesar juga sebagai pusat kegiatan jual-beli 

terlengkap dan terbesar di Kabupaten Sragen, Hasil survei pendahuluan di 

Pasar Tradisional Bunder Sragen diketahui bahwa jumlah pedagang ayam ras 

broiler di pasar tersebut sebanyak 25 orang, Berdasarkan uraian di atas maka 

peneliti ingin melakukan “Studi Kandungan Residu Oksitetrasiklin pada 

Ayam Broiler yang Dijual di Pasar Tradisional Bunder Sragen”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah ada residu 

oksitetrasiklin pada daging ayam  ras broiler yang dijual di pasar tradisional 

Bunder Sragen? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 

residu oksitetrasiklin pada daging ayam ras broiler yang dijual di pasar 

tradisional Bunder Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk  mengetahui ada tidaknya kandungan residu oksitetrasiklin pada 

daging ayam ras broiler yang dijual di pasar tradisional Bunder Sragen. 

b. Untuk mengukur seberapa besar kandungan residu oksitetrasiklin pada 

daging ayam ras broiler yang dijual di pasar tradisional Bunder Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya konsumen 

daging ayam ras broiler di Pasar Tradisional Bunder tentang kandungan 

residu oksitetrasiklin pada daging ayam ras broiler sehingga mereka dapat 

lebih behati-hati dalam mengkonsumsi dan memilih daging ayam ras 

broiler. 

2. Bagi Penjual 

Sebagai informasi dan masukan bagi penjual daging ayam ras 

broiler tentang bahaya kandungan residu oksitetrasiklin bagi kesehatan 

konsumen, sehingga penjual lebih berhati-hati dalam menjual daging ayam 

ras broiler kepada konsumen. 
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3. Bagi BAPEL KESMAVET Boyolali dan Dinas Peternakan Provinsi 

Jawa Tengah 

Sebagai data referensi Balai Pelayanan Kesmavet Boyolali dan 

Dinas Peternakan Kabupaten Sragen agar lebih meningkatkan monitoring 

dan pengujian berkala untuk penjualan daging ayam ras broiler di daerah 

Jawa Tengah. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai data dasar dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 


