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ABSTRAK 
 

 

Daging ayam ras broiler adalah sumber protein hewan yang dibutuhkan oleh 
tubuh manusia. Untuk meningkatkan produk daging ayam, peternak 
menambahkan antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder yang diakibatkan 
penyakit viral, feed additive dan untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh 
bakteri. Oksitetrasiklin merupakan antibiotik golongan antibiotik bersepektrum 
luas yang paling banyak digunakan pada ayam ras broiler. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui gambaran mengenai adanya residu antibiotik tetrasiklin pada 
ayam ras broiler yang dijual di Pasar Tradisional Bunder Sragen. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian diskriptif. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan metode survei dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan 
sampel di Pasar Tradisional Bunder Sragen sedangkan pengujian sampel 
dilaksanakan di laboratorium KESMAVET Boyolali. Sampel diambil dengan 
menggunakan metode total sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 25. 
Pemeriksaan sampel dilakukan dengan metode Bioassay untuk mengetahui ada 
tidaknya kandungan residu oksitetrasiklin kemudian dilanjutkan dengan metode 
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) untuk mengetahui berapa 
besar kandungan residunya. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 1 (4%) 
sampel daging ras broiler (sampel no.13) positif mengandung residu 
Oksitetrasiklin sebesar 0,327 ppm (sampel no 13) kadar tersebut melebihi Batas 
Maksimum Residu (BMR) yang ditetapkan SNI No.01-6366-2000, yaitu 0,1 ppm. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar daging ayam ras broiler yang 
dijual di Pasar Tradisional Bunder Sragen masih aman untuk dikonsumsi. 
 

Kata Kunci     :  Daging ayam, Residu oksitetrasiklin, Pasar tradisional 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

Broiler chicken meat is a source of animal protein required by the human body. 
To improve chicken products, The knick add antibiotics to prevent secondary 
infections caused by viral diseases, feed additive and for preventive of bacterial 
diseases. Okxytetracycline is a class of antibiotics that have a broad spectrum and 
is widely used in the broiler chicken. This study aims to describe the presence of 
residues of tetracycline antibiotics in broiler chicken sold in the traditional 
market Sragen Bunder. This type of research is a descriptive study. Method in this 
study using a survey method with cross sectional approach. Samples were taken 
from The Bunder Traditional Market of Sragen while to examined in The 
laboratory KESMAVET of Boyolali. The samples were taken with a total sampling 
method in order to obtain as many as 25 samples. Examination of the samples 
was conducted using bioassay to determine whether there is content of 
oxytetracycline residues followed by a High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) method to determine how much of the content of the residue. the results 
showed as many as 1 (4%) positive broiler meat samples contained residues race 
oxytetracycline at 0.327 ppm (sample No. 13) which exceeds the Maximum 
Residue Limit (MRL) established by ISO NO.01-6366-2000, which is 0.1 ppm . 
The conclusion from this study are largely broiler chicken meat sold in The 
Bunder Traditional Market of Sragen are safe to eat 
 
Keywords      :  Chicken meat, Oxytetracyclin residual, Traditional market 
 

PENDAHULUAN 

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 esensial yang 

berguna untuk membentuk antibodi serta pembentukan sel dan jaringan 

(Uptreninfo, 2012). 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 memiliki 

kemungkinan mempunyai efek kesehatan  seperti hasil modifikasi secara genetik 

(genetically modified foods) dan produk radiasi, serta (4) Pangan yang 

mengandung komposisi berlebih yang memicu timbulnya penyakit kronis seperti 

diabetes, kanker, kardiovaskuler. 

Pangan asal hewan yang mengandung residu antibiotik 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). 

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”.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode 

dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan cross 

sectional yaitu variabel penelitian diukur atau dikumpulkan dalam waktu yang 

bersamaan, pengukuran sesaat dan hanya satu kali. Populasi dalam penelitian ini 

adalah jumlah keseluruhan daging ayam broiler yang dijual oleh 25 pedagang 

ayam broiler di Pasar Bunder Sragen. Sampel dalam penelitian ini adalah daging 

ayam ras broiler yang diambil dari tiap pedagang ayam broiler yang berjumlah 25 

pedagang masing masing diambil sampelnya 100 gram. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah dengan uji laboratorium dengan metode Bioassay 

untuk mengetahui ada tidaknya kandungan residu oksitetrasiklin dan metode 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) untuk mengetahui seberapa 

besar kandungan residu oksitetrasiklin pada sampel daging ayam ras broiler. Data 



yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan penyajian dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi. 

HASIL 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Mei hingga Bulan Juli tahun 2013. 

Penelitian dilakukan dengan mengambil 0,5 mg daging ayam ras dari masing-

masing pedagang di pasar Tradisional Bunder Sragen. Sampel daging ayam ras 

selanjutnya diuji di labolatorium Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner Boyolali, kemudian sampel diuji dengan metode Bioassay dan metode 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Pertama-tama Sampel 

daging ayam ras diuji dengan metode Biossay untuk mengetahui adanya 

kandungan residu oksitetrasiklin, Hasil positif ditentukan dengan terbentuknya 

daerah hambatan di sekitar kertas cakram, kemudian dilanjutkan dengan metode 

HPLC untuk mengetahui seberapa besar kandungan oksitetrasiklin pada daging 

ayam ras tersebut. Pasar Bunder adalah pasar hasil bumi terbesar di Kabupaten 

Sragen Jawa Tengah dan dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah 

(DP2D) Kabupaten Sragen yang letaknya dekat dengan pusat Kota Sragen.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Daftar Sampel dan Alamat Sampel Ayam Ras Broiler di Pasar 
Bunder Sragen. 
 

No Nama Pedagang Alamat 
1 Sampel 1 Mageru 
2 Sampel 2 Mageru 
3 Sampel 3 Mageru 
4 Sampel 4 Taman sari 
5 Sampel 5 Mageru 
6 Sampel 6 Teguhan 
7 Sampel 7 Mojo kongsi 
8 Sampel 8 Teguhan 
9 Sampel 9 Kebon asri 
10 Sampel 10 Kranda sari 
11 Sampel 11 Mojo 
12 Sampel 12 Mojo 
13 Sampel 13 Mojo 
14 Sampel 14 Sido mulyo 
15 Sampel 15 Pecing 
16 Sampel 16 Sukorejo 
17 Sampel 17 Kadipolo 
18 Sampel 18 Kadipolo 
19 Sampel 19 Gendingan 
20 Sampel 20 Kadipolo 
21 Sampel 21 Sukorejo 
22 Sampel 22 Taman asri 
23 Sampel 23 Taman asri 
24 Sampel 24 Mojo 
25 Sampel 25 Ngablak 

 

Hasil Pengujian Residu Oksitetrasiklin Sampel Daging Ayam Ras Broiler 

di Pasar Tradisional Bunder Sragen dengan Metode Bioassay 

Setelah semua sampel daging ayam ras broiler dari masing-masing 

pedagang terkumpul, selanjutnya sampel diambil dan ditimbang sebanyak 10 

gram dan diuji dengan metode bioassay untuk melihat adanya residu 

oksitetrasiklin, hasil pengujian sempel positif menunjukkan bahwa sampel 

daging ras broiler mengandung residu oksitetrasiklin. Adapun pengujian hasil 

sampel daging dari ayam ras tradisional disajikan pada tabel 3. 



 
Tabel 3. Hasil Pengujian Residu Oksitetrasiklin pada Sampel Ayam Ras 
Broiler di Pasar Tradisional Bunder Sragen. 
 

No Sampel Daerah hambatan  Indikasi 
1 Sampel 1 Tidak terbentuk  Negatif 
2 Sampel 2 Tidak terbentuk  Negatif 
3 Sampel 3 Tidak terbentuk  Negatif 
4 Sampel 4 Tidak terbentuk  Negatif 
5 Sampel 5 Tidak terbentuk  Negatif 
6 Sampel 6 Tidak terbentuk  Negatif 
7 Sampel 7 Tidak terbentuk  Negatif 
8 Sampel 8 Tidak terbentuk  Negatif 
9 Sampel 9 Tidak terbentuk  Negatif 
10 Sampel 10 Tidak terbentuk  Negatif 
11 Sampel 11 Tidak terbentuk  Negatif 
12 Sampel 12 Tidak terbentuk  Negatif 
13 Sampel 13 Terbentuk  Positif 
14 Sampel 14 Tidak terbentuk  Negatif 
15 Sampel 15 Tidak terbentuk  Negatif 
16 Sampel 16 Tidak terbentuk  Negatif 
17 Sampel 17 Tidak terbentuk  Negatif 
18 Sampel 18 Tidak terbentuk  Negatif 
19 Sampel 19 Tidak terbentuk  Negatif 
20 Sampel 20 Tidak terbentuk  Negatif 
21 Sampel 21 Tidak terbentuk  Negatif 
22 Sampel 22 Tidak terbentuk  Negatif 
23 Sampel 23 Tidak terbentuk  Negatif 
24 Sampel 24 Tidak terbentuk  Negatif 
25 Sampel 25 Tidak terbentuk  Negatif 

 

Pada tabel 3 menunjukan bahwa sebagian besar sampel daging ayam 

ras broiler tidak mengandung residu oksitertrasiklin, yaitu sebanyak 24 sampel 

dengan persentase 96% dan sebanyak 1 sampel mengandung residu 

oksitetrasiklin dengan persentase 4%. 

Hasil Pengujian Residu Oksitetrasiklin Sampel Daging Ayam Ras Broiler 

di Pasar Tradisional Bunder Sragen dengan Metode HPLC. 

Setelah sampel daging ayam diuji dengan metode bioassay untuk 

melihat adanya residu Oksitetrasiklin pada daging ayam dan didapatkan hasil 



yang positif, maka dilanjutkan dengan pengujian metode High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) untuk mengetahui jumlah kandungan 

residunya . adapun kandungan residunya disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Pengujian kandungan residu Oksitetrasiklin pada Sampel 
daging Ayam Ras yang Positif Mengandung Residu 
 

No Nama Sampel Kandungan 
Residu (ppm) 

Standar 
Residu (ppm) 

Keterangan 

1 Sampel 13 0,327 0,01 Melebihi BMR 
 

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa kandungan residu oksitetrasiklin pada 

daging ayam ras broiler yang dijual di pasar tradisional Bunder Sragen  

melebihi Batas Maksimum Residu (BMR) yang ditentukan, yaitu BMR untuk 

residu oksitetrasiklin pada daging ayam ras menurut SNI No. 01-6366-2000 

yaitu 0,01 ppm.  

PEMBAHASAN  

Residu Oksitetraiklin pada Daging Ayam Ras Broiler 

      Ayam ras broiler adalah ayam yang diambil dagingnya dan merupakan 

salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh 

kalangan masyarakat. Daging ayam merupakan protein hewani  yang cukup 

penting karena mengandung asam-asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh 

sehingga akan lebih mudah dicerna dan lebih efisien pemanfaatannya. Pangan asal 

hewan akan menjadi tidak berguna dan membahayakan kesehatan manusia apabila 

tidak sehat dan tidak aman (KemenKes, 2010).  

  Pentingnya keamanan bahan pangan mempengaruh tingkat kesadaran yang 

semakin baik pada masyarakat akan keberadaan bahan pangan asal hewan atau 



ternak yang berkualitas, dalam artian selain nilai gizinya yang cukup tinggi, dan 

juga bahan pangan tersebut aman dan bebas dari cemaran maupun residu yang 

dapat mengganggu kesehatan tubuh. Macam-macam cemaran atau residu yang 

biasa terdapat dalam daging ayam ras broiler yaitu residu antibiotika, cemaran 

antibiotika merupakan zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi 

atau jamur yang dapat menghambat pertumbuhan atau dapat membasmi mikroba 

jenis lain yang merupakan segolongan senyawa, baik alami maupun sintetik, yang 

mempunyai efek menekan  atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam 

organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri (Bahri, 2005). 

Dalam penelitian ini, sampel yang gunakan adalah potongan daging ayam 

ras broiler yang diambil dari beberapa pedagang daging ayam ras broiler di Pasar 

Tradisional Bunder Sragen, sampel potongan daging ayam ras broiler diambil dari 

setiap pedagang sebanyak 0,5 mg daging. Berdasarkan hasil pengujian residu 

oksitetrasiklin dari 25 sampel potongan daging yang diperiksa dengan 

menggunakan metode bioassay diketahui bahwa terdapat 1 sampel (4 %) daging 

ayam positif mengandung residu oksitetrasiklin yang dibuktikan adanya daerah 

hambatan di sekitar kertas cakram pada media agar. Penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian Handayani (2003) dari balai penyelidikan dan pengujian veteriner 

regional VI di salah satu pasar tradisional di daerah NTB pada tahun 2003-2004, 

dengan diketahui terdapat  55 (18,9%) sampel daging ayam mengandung residu 

anbiotika golongan tetrasiklin, penisilin, makrolida dan aminogiklosida dari 

beberapa pedagan daging ayam di pasar tradisional di daerah NTB. Berdasarkan 

hasil pengujian sampel daging ayam ras broiler dari 25 pedagang di pasar Bunder, 



diketahui terdapat 24 sampel (96%) daging menunjukkan hasil negatif, dari hasil 

uji tersebut dinyatakan bahwa daging ayam yang dijual di pasar Bunder sebagian 

besar tidak megandung residu antibiotika oksitetrasiklin. Hal ini tidak menutup 

kemungkinan penyebab dari tidak adanya residu dari daging ayam ras broiler yang 

dijual di pasar Bunder  karena daging ayam ras broiler berasal dari jenis 

peternakan besar yang sudah menerapkan Good Agriculture Practices (GAP), 

sehingga daging ayam yang dihasilkan bebas dari residu.  

Berdasarkan sampel daging yang positif mengandung residu oksitetrasiklin 

di pasar tradisional Bunder Sragen yaitu sampel nomer 13, tidak menutup 

kemungkinan peternak dan penjual daging ayam tidak menerapkan sistim GAP 

secara baik dan benar. Beberapa faktor penyebab yang dapat menimbulkan residu 

pada daging ayam antara lain adalah penambahan antibiotika dalam ransum 

dengan jumlah yang melebihi dosis, pemberian antibiotika dalam jangka waktu 

yang lama sehingga dapat menimbulkan residu pada daging, dan adanya 

pemotongan yang dilakukan sebelum masa henti pemberian obat (withdrawal 

time) dilampaui. 

Dari sampel yang dinyatakan positif mengandung residu pada pengujian 

dengan metode bioassay, sampel kemudian diperiksa kembali dengan metode 

Kromatografi Cair Tenaga Tinggi (KCKT) atau biasa juga disebut dengan High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC). HPLC merupakan metode yang 

tidak destruktif dan dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Kerja HPLC pada 

prinsipnya adalah pemisahan analit-analit berdasarkan kepolarannya, alatnya 

terdiri dari kolom (sebagai fasa diam) dan aturan tertentu sebagai fasa geraknya. 



Dengan metode HPLC ini dapat diketahui kandungan residu antibiotika yang 

terdapat pada sampel yang diperiksa. Setelah sampel yang positif mengandung 

residu diperiksa dengan HPLC diketahui kandungan residu dari sampel nomer 13 

yaitu 0,327 ppm.  Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI No. 01-6366-

2000), BMR (Batas Maksimum Residu) oksitetrasiklin dalam bahan makanan asal 

hewan  adalah 0,1 mg/kg (ppm). Dari hasil pengujian diketahui bahwa sampel 

daging ayam ras broiler yang diambil dari 1 pedagang tersebut tidak memenuhi 

syarat SNI karena melebihi  BMR (Batas Maksimal Residu). Hasil pengujian 

tersebut menunjukan bahwa sampel daging ayam tersebut tidak aman dikonsumsi 

oleh manusia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Faizah (2011) yang 

diketahui bahwa dari 33 sampel dari pasar tradisional di Semarang, 3 pasar 

ditemukan positif mengandung residu oksitetrasiklin, masing-masing 0,869 ppm 

(Pasar Johar), 0,271 (Pasar Sampangan) dan 0,366 (Pasar Damar) yang melebihi 

BMR yaitu lebih dari 0,1 ppm. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menguatkan 

bahwa resiko cemaran residu oksitetrasiklin akan banyak ditemukan pada ayam 

ras broiler yang dijual di pasar tradisional dari pada yang dijual di pasar modern 

yang biasanya terdapat prosedur dan sistim pemantauan terhadap bahan pangan 

dengan mutu dan kualitas yang baik, perijinan distribusi dari DEPKES RI serta 

sertifikasi dari Dinas Pemasaran dan Perdagangan dibanding dengan yang ada di 

pasar tradisional yang sering luput dari pengawasan dan pemantauan dari pihak 

yang bertanggung jawab yang bisa mengancam kesehatan bahkan nyawa manusia. 

Simpulan 



1. Dari 25 sampel daging ayam ras broiler yang diambil di Pasar Tradisional 

Bunder Sragen, terdapat 24 sampel (96%) negatif dan 1 sampel (4%) positif 

mengandung residu oksitetrasiklin. 

2. Sampel yang mengandung residu oksitetrasiklin merupakan sampel yang 

diambil dari  pedagang ayam ras broiler di Pasar Tradisional Bunder Sragen, 

yaitu sampel nomer 13 yang diketahui jumlah kandungan residu 

oksitetrasiklinnya sebanyak 0,327 ppm. 

3. Kandungan residu oksitetrasiklin yang terdapat pada daging ayam ras broiler, 

yaitu sampel nomer 13  melebihi BMR dalam bahan makanan asal hewan 

yang ditetapkan (SNI. No. 01-6366-2000), yaitu sebesar 0,1 mg/kg (ppm). 

Saran   

1. Bagi Masyarakat 

Bagi Masyarakat khususnya konsumen daging ayam ras broiler di pasar 

Tradisional Bunder Sragen agar lebih berhati-hati dalam memilih dan 

mengkonsumsi daging ayam yang dijual di pasar. 

2. Bagi Penjual 

Diharapkan untuk mencari informasi dan belajar bagaimana cara beternak 

sekaligus menjual daging ayam yang bebas dari residu antibiotik yang aman 

bagi konsumen daging ayam ras broiler. 

3. Bagi Instansi Terkait (BAPEL KESMAVET Boyolali dan Dinas Peternakan 

Jawa Tengah ) 

Diharapkan untuk lebih rutin melakukan pemantauan dan pemeriksaan residu 

antibiotika terhadap bahan pangan asal hewan, khususnya daging ayam ras di 



pasar tradisional. Selain itu, diharapkan untuk lebih berpartisipasi langsung 

kepada peternak, misalnya dengan melakukan penyuluhan tentang bahaya 

residu antibiotik dan cara pemberian ransum unggas yang baik dan benar agar 

pengetahuan dan pengalaman peternak meningkat khususnya di daerah Jawa 

Tengah. 

4. Bagi Peneliti lain 

Diharapkan untuk meneliti dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan juga 

meneliti tentang faktor-faktor risiko keberadaan residu oksitetrasiklin pada 

daging ayam ras broiler, misalnya dosis, withdrawal time, penambahan 

antibiotik dalam ransum unggas dan meneliti adanya kandungan residu 

antibiotika dalam Pangan Asal Hewan (PAH) lainnya seperti hati, telur dan 

susu. 
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