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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ayam broiler merupakan salah satu jenis ayam pedaging dengan karakteristik  

pertumbuhan yang cepat dan memiliki timbunan daging yang banyak. Pada umur 

3 minggu tubuh ayam broiler sudah padat dan diumur 6 minggu ukuran tubuh 

ayam broiler sama besar dengan ayam kampung dewasa. Kelebihan lain dari ayam 

broiler yaitu dapat dipanen pada usia 5-6 minggu (Rasyaf, 2004). 

Harga daging ayam broiler yang relatif lebih murah dibandingkan dengan 

daging ayam kampung menjadikan masyarakat cenderung mengonsumsi ayam 

broiler. Konsumsi daging ayam broiler di Indonesia pada tahun 2009-2012 

menduduki peringkat pertama jika dibandingkan dengan konsumsi daging hewan 

ternak lainnya. Konsumsi daging ayam broiler yang meningkat ditandai dengan 

meningkatnya produksi daging ayam broiler, yaitu 1.101,8 ton pada tahun 2009 

menjadi 1.479,8 ton pada tahun 2013 (Anonim, 2013). 

Penggunaan antibiotik dalam usaha peternakan hampir tidak dapat 

dihindarkan karena ternak diharapkan berproduksi secara optimal sehingga dapat 

memenuhi tuntutan produksi ternak yang tinggi. Selain digunakan untuk 

pencegahan atau pengobatan penyakit, antibiotik juga digunakan untuk memacu 

pertumbuhan ternak (growth promoter) yang umumnya ditambahkan dalam pakan 

(Sahu et al., 2014).  

Pemakaian antibiotik yang tidak tepat dan tidak wajar baik dalam pemilihan 

jenis antibiotik, dosis maupun lama pemakaian dapat menimbulkan residu 

antibiotik pada produk ayam broiler.  Apabila masyarakat mengonsumsi produk 

ayam broiler yang mengandung residu antibiotik dalam jangka waktu panjang 

dapat menyebabkan reaksi alergi, kerusakan jaringan, gangguan GIT 

(gastrointestinal tract), karsinogenik, gangguan neurologi dan terjadi resistensi 

antibiotik (Adewuyi et al., 2011). 

Residu antibiotik tersebut akan terakumulasi pada beberapa organ ayam 

broiler. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, residu antibiotik ditemukan 

pada organ hati, ginjal dan daging ayam broiler (Sahu et al., 2014). Kadar residu 
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antibiotik yang ditemukan pada masing-masing organ bergantung pada waktu 

penarikan (withdrawal time) antibiotik sebelum ayam broiler tersebut dipanen 

(Ghasemi et al., 2014). 

Beberapa peraturan telah ditetapkan untuk mengatur penggunaan antibiotik 

dalam peternakan, Amerika Serikat melalui komite Food Drug Administration 

(FDA) menetapkan batas maksimal residu antibiotik pada produk hewan ternak. 

Pada tahun 1977 FDA melarang penggunaan tetrasiklin dan penisilin sebagai 

imbuhan pakan ternak dan September 2005 melarang penggunaan enrofloksasin 

untuk mengobati infeksi bakteri pada unggas. Di Indonesia, pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan yang melarang penggunaan antibiotik golongan tetrasiklin dan 

kloramfenikol yang digunakan sebagai antibiotik imbuhan pakan (FDA, 2015; 

Anonim, 2009).  

Metode yang digunakan untuk penetapan kadar residu antibiotik sudah pernah 

dilakukan pada ayam broiler antara lain metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

(KCKT), LC-MS/MS dan kromatografi sungsang (reverse phase HPLC). Di 

Indonesia terdapat jurnal ilmiah tentang penetapan kadar residu antibiotik dalam 

daging ayam broiler dengan menggunakan metode KCKT, namun untuk 

penetapan kadar residu antibiotik dalam daging ayam broiler di daerah Malang 

terutama di Kecamatan Jabung belum ada yang melakukan penelitian. Alasan 

pemilihan metode KCKT karena memungkinkan untuk dilakukan analisis 

beberapa residu antibiotik pada suatu sampel dalam jumlah banyak maupun 

sedikit (Gandjar dan Rohman, 2007). Selain itu, merupakan sistem yang fully 

automated dan full scale computerized system (Tanai, 1999). 

Analisis residu antibiotik eritromisin dan doksisiklin pada daging ayam broiler 

dengan menggunakan metode KCKT telah dilakukan di daerah Bogor, Jawa 

Barat. Hasil penelitian menunjukkan sampel yang positif doksisiklin 1 dari 24 

sampel daging paha dan sampel negatif pada pengujian residu antibiotik 

eritromisin (Marlina dkk., 2015). Pada penelitian ini dilakukan penetapan kadar 

residu antibiotik pada daging ayam broiler di Kecamatan Jabung, Kabupaten 

Malang dengan menggunakan metode KCKT. Antibiotik yang akan dianalisis 

adalah eritromisin dan doksisiklin dikarenakan peternakan ayam broiler di 
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Kecamatan Jabung Kabupaten Malang menggunakan antibiotik tersebut selama 

proses pemeliharaan ayam broiler.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat residu antibiotik eritromisin dan doksisiklin pada daging ayam 

broiler di peternakan ayam broiler Kecamatan Jabung Kabupaten Malang ? 

2. Berapa kadar residu antibiotik eritromisin dan doksisiklin yang terkandung  

pada daging ayam broiler di peternakan ayam broiler Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 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 terkandungnya residu antibiotik pada 

daging ayam broiler. Pemberian antibiotik tersebut pada jangka waktu yang 

panjang dan dosis yang tidak sesuai aturan menyebabkan antibiotik tersebut 

terakumulasi dan  terdepo di dalam daging ayam broiler.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang adanya residu antibiotik pada daging ayam 

broiler akibat kurangnya pengetahuan peternak tentang penggunaan antibiotik 

sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan antibiotik. 
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2. Bagi Penulis 

a. Untuk meningkatkan produktivitas kinerja penulis agar dapat meningkatkan 

kemampuan dalam bereksperimen. 

b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang dengan menyusun laporan 

penelitian secara ilmiah dan sistematis tentang adanya residu antibiotik dalam 

daging ayam broiler. 

c. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang residu antibiotik yang terkandung 

dalam daging ayam broiler. 

 

3. Bagi Pemerintah  

Sebagai informasi tentang adanya residu antibiotik pada daging ayam broiler, 

sehingga pemerintah dapat merancang regulasi yang lebih ketat tentang 

penggunaan antibiotik pada hewan ternak. 

 


