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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ayam adalah unggas yang 

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

merupakan jenis unggas yang paling umum di dunia. Broiler adalah istilah yang 

digunakan untuk ayam yang sengaja dibiakkan untuk dikonsumsi dagingnnya atau 

disebut juga sebagai ayam potong (Anonim, 2014). 

Pola konsumsi dan kegemaran masyarakat Indonesia dalam 

mengkonsumsi ayam pedaging berdampak pada hampir semua bagian tubuh ayam 

pedaging dapat diolah untuk dimakan. Hal ini disebabkan daging ayam bernilai 

gizi tinggi dan relatif murah dibanding harga daging yang lain. Produksi daging 

ayam broiler sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 rata-rata sekitar 

1.306,86 ton, ayam buras 267 ton, ayam ras petelur 62,34 ton, Itik 28,22, dan sapi 

potong sekitar 477,12 ton (Direktorat jendral peternakan, 2013). 

Dalam produksi broiler ada dua fase produksi utama yaitu menjaga stok 

induk dan produksi ayam yang mencukupi hari untuk dipotong (Day-Old-

Chicken). Dengan metode peternakan yang intensif, ayam broiler hidup kurang 

dari enam minggu sebelum disembelih (Anonim, 2014).Untuk memenuhi tuntutan 

produksi ternak yang tinggi, penggunaan obat-obatan dalam usaha peternakan 

hampir tidak dapat dihindarkan, karena ternak diharapkan selalu berproduksi 

secara optimal yang berarti kesehatan ternak harus selalu terjaga. Penggunaan 

obat yang umum dipakai oleh peternak ayam adalah pemberian antibiotika 

sebagai profilaksis, pengobatan penyakit dan pemicu hormon pertumbuhan. 

Pemberian antibiotika kepada ayam dapat dengan cara disuntikkan ke bagian 

tubuh ayam maupun dicampur dengan pakan atau air minum ternak. Dengan 

adanya pemberian antibiotik pada ternak maka faktor keamanan harus 

dipertimbangkan, diantaranya adalah keamanan produk peternakan dari residu 

penggunaan antibiotika yang tidak sesuai dengan dosis atau tidak memperhatikan 

waktu henti obat (withdrawal time) (Phillips et al., 2004). 
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Keberadaan residu antibiotika dalam bahan pangan asal hewan, dari aspek 

kesehatan masyarakat perlu mendapat perhatian, bahaya yang dapat 

ditimbulkannya terhadap kesehatan konsumen, seperti reaksi hipersensitifitas 

mulai dari yang ringan sampai parah, keracunan dan yang terpenting adalah 

peningkatan resistensi beberapa mikroorganisme patogen yang akan menimbulkan 

masalah besar dalam bidang kesehatan manusia maupun hewan (Phillips et al., 

2004). Residu antibiotik tersebut akan terakumulasi pada beberapa organ ayam 

broiler. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, residu antibiotik ditemukan 

pada organ hati, ginjal (Anonim, 2014) dan paling banyak pada daging (Shahid et 

al., 2007) dengan konsentrasi paling tinggi pada daging bagian dada (Shareef et 

al., 2009). 

Berbagai penelitian tentang residu antibiotik pada ayam broiler, telah 

banyak dilakukan oleh peneliti dari mancanegara. Salah satunya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Ramakant Sahu et al., (2014) mendapatkan hasil dari 70 

sampel ayam, 28 (40%) diantaranya mengandung residu antibiotik golongan 

Tetrasiklin (Oksitetrasiklin, Klortetrasiklin dan Doksosiklin)dengan kadar 

berkisar antara 16.01 – 46.02  μg/kg dan 20 sampel (28,6%) terdapat residu 

antibiotik dari golongan Florokuinolon (Enrofloksasin dan Siprofloksasin) dengan 

kadar berkisar antara 3.37 – 131.75  μg/kg. Pada salah satu hasil penelitian  di  

Indonesia  mengenai keberadaan  residu  antibiotik salah satunya adalah penelitian 

residu spiramisin yang telah  dilaporkan Yuningsih dan  Murdiati (2003)  pada 

penelitian  terhadap  36  sampel  daging  ayam pedaging yang berasal dari pasar 

tradisional di Kabupaten  Sukabumi,  Bogor  dan  Tangerang. Hasil  penelitian  

tersebut  memperlihatkan  bahwa  spiramisin hingga saat itu masih digunakan di 

Indonesia,  yaitu  36  sampel  (97%) diantaranya positif  terdeteksi  residu  

spiramisin  dengan kisaran  31  hingga  610  µg/kg,  bahkan  5  di antaranya  

sudah  melebihi  Batas  Maksimum Residu (BMR) yang diizinkan di Indonesia. 

Sebagian besar organisasi yang bertanggungjawab  atas regulasi 

penggunaan antibiotik telah menetapkan aturan khusus sebagai kontrol terhadap 

produk yang berasal dari hewan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh 

manusia. USFDA adalah salah satu organisasi yang telah menetapkan kadar 

toleransi antibiotik secara spesifik yang tercantum dalam CFR 21, bagian 556. Di 
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Indonesia untuk  memastikan  produk  pangan  aman untuk  dikonsumsi, Badan  

StandarisasiNasional (BSN) menetapkan Batas Maksimal Residu (BMR) yang 

tercantum dalam SNI 01-6366-2001. 

Penelitian tentang residu antibiotik pada ayam broiler, telah banyak 

dilakukan oleh peneliti dari mancanegara. Metode yang digunakan juga  

bermacam-macam seperti metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), LC-

MS/MS, GC/MS, ELISA dan KLT. Di Indonesia juga terdapat beberapa jurnal 

ilmiah tentang penelitian residu antibiotik pada ayam broiler, hanya saja untuk 

pengamatan di daerah Kabupaten Malang terutama di kecamatan Jabung masih 

belum ada yang melakukan penelitian. Sehingga melalui penelitian ini akan 

diketahui  kadar residu antibiotik yang terdapat dalam makanan di daerah 

Kabupaten Malang Kecamatan Jabung masih terjamin keamanannya atau tidak. 

Analisis residu antibiotika pada penelitian ini menggunakan instrumen 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) karena cepat, mampu mendeteksi 

residu antibiotika dalam jumlah yang relatif kecil dari bahan yang diperiksa dan 

kemampuan pemisahan atau resolusi yang baik.Antibiotik yang akan dianalisis 

adalah eritomisin dan doksisiklin pada organ ginjal ayam broiler dikarenakan 

peternakan ayam broiler di Kecamatan Jabung menggunakan antibiotik tersebut 

selama proses pemeliharaan ayam broiler. Oleh karena  itu  keberhasilan  

penelitian  ini  akan  sangat  bermanfaat dalam upaya perlindungan kesehatan 

masyarakat terhadap bahaya resistensi antibiotik yang didapat melalui konsumsi 

ayam broiler yang memiliki residu berlebih akibat penggunaan antibiotik yang 

tidak sesuai dengan dosis atau tidak memperhatikan waktu henti obat agar 

pemerintah dapat meregulasi dagingayam broiler yang aman dikonsumsi oleh 

masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat residu antibiotik pada ginjal ayam broiler di kecamatan 

Jabung Kabupaten Malang ? 

2. Berapa kadar residu antibiotik yang terkandung dalam ginjal ayam broiler 

di kecamatan Jabung Kabupaten Malang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya residu antibiotik 

eritromisin dan doksisiklin pada daging ayam broiler di peternakan ayam 

broiler Kecamatan Jabung dengan menggunakan metode KCKT. 

2. Untuk mengetahui kadar residu antibiotik eritromisin dan doksisiklin yang 

terkandung pada daging ayam broiler di peternakan ayam broiler 

Kecamatan Jabung. 

1.4 Hipotesis 

Pemberian antibiotik eritromisin dan doksisiklin secara berkala selama 

masa pemeliharaan ayam broiler berpotensi mengakibatkan adanya residu 

antibiotik pada organ ginjal ayam broiler. Pemberian antibiotik pada jangka waktu 

yang panjang dan dosis yang tidak sesuai aturan menyebabkan antibiotik tersebut 

terakumulasi di dalam berbagai organ ayam broiler termasuk ginjal. Antibiotik 

eritromisin dan doksisiklin akan terdepo pada organ ginjal ayam broiler. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang adanya residu antibiotik pada ayam potong 

akibat pemberian antibiotik pada ayam baik sebagai profilaksis bagi ayam 

potong maupun sebagai pemicu hormon pertumbuhan ayam potong.  

2. Bagi Penulis 

a. Untuk meningkatkan kinerja penulis agar lebih mampu dalam 

bereksperimen dalam 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 potong terutama pada organ 

ginjal ayam potong.  

c. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan 

pengamatan tentang residu antibiotik yang terdapat pada ayam 

potong sehingga penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan 

Skripsi. 
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3. Bagi Pemerintah  

Sebagai informasi tentang adanya residu antibiotik pada organ ginjal ayam 

broiler, yang menjadi pemicu terjadinya resistensi antibiotik bagi 

masyarakat yang mengkonsumsi ayam tersebut, sehingga pemerintah dapat 

merancang regulasi yang lebih ketat tentang penggunaan antibiotik pada 

hewan ternak dalam rangka melindungi keamanan dan kesehatan pangan 

masyarakat. 

 


