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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ayam menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah unggas yang 

pada umumnya tidak dapat terbang, dapat dijinakkan dan dipelihara. Sedangkan, 

Ayam broiler adalah ayam ras yang produksi utamanya adalah daging (Herlinae 

dan Yemima, 2014). Ayam broiler merupakan sumber protein hewani asal ternak 

yang menjadi komoditas unggulan (Syukma, 2015). Selain daging, masyarakat 

juga mengkonsumsi hati ayam broiler. Konsumsi hati ayam broiler oleh 

masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data statistik menunjukkan, 

konsumsi hati ayam broiler di Indonesia tahun 2009 hingga 2012 yaitu 0,052 

kg/kapita/tahun, 0,052 kg/kapita/tahun, 0,104 kg/kapita/tahun, dan 0,156 

kg/kapita/tahun (Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2013). 

Permintaan pasar yang besar membuat peternak meningkatkan jumlah 

produksi ayam broiler. Ayam broiler dapat terserang penyakit infeksi bahkan 

hingga mati. Hal ini tentu saja dapat menurunkan produksi ayam yang secara 

langsung berdampak pada turunnya omset. Sebagai langkah antisipasi untuk 

mencegah hal tersebut, maka peternak memberikan antibiotik pada ayam. Saat ini 

antibiotik menjadi bagian kebutuhan pada industri peternakan ayam (Bahri, 2008). 

Antibiotik digunakan untuk beberapa tujuan seperti mengobati dan mencegah 

beberapa penyakit. Sekaligus untuk memperbaiki efisiensi makanan, 

meningkatkan pertumbuhan, dan juga menghindari kerugian secara ekonomi 

(Attari et al., 2014).  

Beberapa studi menunjukkan di Negara Asia Tenggara yang sedang 

berkembang, resisten antimikroba semakin meningkat karena penggunaan 

antibiotik dalam pakan ternak yang kurang tepat (Usui et al., 2014). Salain itu, 

residu antibiotik berbahaya untuk kesehatan konsumen karena dapat 

menyebabkan reaksi alergi, gangguan pencernaan, dan beberapa masalah lain 

(Attari et al.,2014). 
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World Health Organization (WHO) sebagai badan regulasi kesehatan 

dunia, membuat aturan terkait batas maksimum residu antibiotik pada hati ayam 

broiler, yaitu sebesar 0,1 mg/kg untuk eritromisin, dan Council Regulation 

No.2377/90 menyatakan bahwa batas residu doksisiklin pada hati sebesar 0,3 

ppm. Beberapa Negara di dunia memiliki regulasi masing-masing untuk 

menetapkan batas maksimum kadar residu antibiotik pada berbagai organ ayam. 

Indonesia juga memiliki regulasi sendiri terkait residu antibiotik pada makanan 

asal hewan yaitu Badan Standarisasi Nasional (BSN). Namun, data yang 

ditunjukkan barulah batas maksimum residu (BMR) untuk daging, susu, dan telur. 

Penelitian dilakukan terhadap residu antibiotik pada hati ayam broiler di 6 

provinsi di Indonesia. Sebanyak 2,7% sampel hati ayam broiler positif 

mengandung residu antibiotik golongan tetrasiklin (Werdiningsih, dkk., 2013). 

Metode analisis yang digunakan seperti metode spectrometer massa (MS), 

metode bioassay dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Di Indonesia 

tidak banyak yang melukan penelitian dengan metode tersebut, dan belum pernah 

dilakukan penelitian khusus untuk daerah malang. Sehingga melalui penelitian ini 

akan diketahui kadar antibiotik tertentu yang terdapat dalam hati ayam broiler di 

daerah Malang masih terjamin keamanannya atau tidak.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kromatografi Cair 

Kinerja Tinggi (KCKT). Metode ini dipilih karena saat ini merupakan yang 

popular untuk digunakan pada analisis farmasi. Selain itu karena kemampuannya 

menganalisa dengan cepat dan dapat digunakan untuk sampel tunggal maupun 

campuran dalam satu prosedur (Hassib, et al., 2011). Pada penelitian ini, sampel 

berupa hati ayam broiler segar siap panen yang diambil dari salah satu peternakan 

di kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Berdasarkan observasi yang dilakukan, 

antibiotik yang digunakan adalah campuran doksisiklin dan eritromisin. Oleh 

karena  itu,  keberhasilan  penelitian  ini  akan  sangat  bermanfaat dalam upaya  

memberikan  informasi  mengenai  adanya residu antibiotik pada ayam broiler 

yang ada selama budi daya. Hal ini sebagai upaya perlindungan kesehatan 

terhadap masyarakat agar pemerintah dapat lebih memperhatikan dampak adanya 

residu antibiotik pada ayam broiler sehingga menjamin keamanan makanan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat  

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat residu antibiotik doksisiklin dan eritromisin dalam organ 

hati ayam broiler di peternakan daerah Kecamatan Jabung, Kabupaten 

Malang ? 

2. Berapa kadar antibiotik doksisiklin dan eritromisin yang terkandung dalam 

organ hati ayam broiler di peternakan Kecamatan Jabung, Kabupaten 

Malang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya antibiotik doksisiklin 

dan eritromisin dalam organ hati ayam broiler dengan memakai metode 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) di Kecamatan Jabung, 

Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui kadar antibiotik doksisiklin dan eritromisin yang 

terkandung dalam organ hati ayam broiler di Kecamatan Jabung, 

Kabupaten Malang. 

 

1.4 Hipotesis 

Ayam broiler diberikan antibiotik doksisiklin dan eritromisin oleh peternak 

untuk mencegah penyakit infeksi dan mempercepat pertumbuhan. Antibiotik 

tersebut dapat menembus kedalam jaringan tubuh ayam dan tersimpan selama 

beberapa waktu didalamnya, kemudian habis terekskresi sampai waktu eliminasi 

(withdrawal periode) selesai. Jika antibiotik digunakan secara berlebihan dan atau 

tidak memenuhi waktu eliminasi saat disembelih maka residu antibiotik masih 

tertinggal didalam organ. Antibiotik banyak tersimpan di hati karena organ 

tersebut merupakan tempat metabolisme berbagai zat yang masuk dalam tubuh. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang adanya residu antibiotik pada organ hati 

ayam broiler bila saat pemeliharaan diberikan antibiotik tanpa memperhatikan 

dosis dan waktu eliminasi antibiotik. 

2. Bagi Penulis 

a. Untuk meningkatkan kinerja penulis agar lebih mampu dalam 

menganalisis untuk melakukan pola berfikir agar lebih baik lagi. 

b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang dengan membuat 

laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis tentang adanya residu 

antibiotik yang terdapat pada ayam broiler terutama pada organ hati. 

c. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan 

pengamatan tentang residu antibiotik yang terdapat pada ayam broiler 

sehingga penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan Skripsi. 

3. Bagi Pemerintah  

Sebagai informasi tentang adanya residu antibiotik yang terdapat pada 

ayam broiler ,terutama pada organ hati. Hal ini dapat menjadi pemicu resistensi 

terhadap antibiotik, sehingga dapat dibuat regulasi oleh pemerintah tentang 

konsumsi yang aman dan tidak toksik dalam rangka melindungi keamanan dan 

kesehatan pangan masyarakat. 

 


