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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Resistensi antibiotik adalah kondisi dimana bakteri atau virus memiliki 

mekanisme pertahanan terhadap antibiotik yang diberikan. Resistensi antibiotik akan 

memperparah kondisi infeksi bakteri atau virus pada manusia. Di Amerika serikat 

Terhitung selama 2013 terdapat 25.000 kematian disebabkan oleh resistensi antibiotik. 

Sedangakn di Eropa mencapai 28.000 jumlah kematian akibat resistensi antibiotik. 

Mekanisme terjadinya resistensi antibiotik salah satunya disebabkan oleh penularan 

langsung melalui makanan hasil olahan hewan seperti daging, telur, dan susu (Hellen, 

2015). 

Ayam broiler merupakan jenis ayam pedaging unggul dan banyak dijumpai di 

Indonesia. Ayam broiler merupakan ayam yang sering diberikan antibiotik. Broiler 

merupakan ayam yang diciptakan dari persilangan genetik dari beberpa ayam di dunia 

(Zakeri, 2013). Pada tahun 2010 jumlah konsumsi 1,214 ribu ton, pada tahun 2011 

meningkat pesat sejumlah 1,337 ribu ton, pada tahun 2012 terus meningkat sejumlah 

1,400 ribu ton, tahun 2013 sejumlah 1,497 ribu ton, pada tahun 2014 tetap meningkat 

sejumlah 1,524 ribu ton (Dirjen Peternakan dan Keswan, 2013). 

Untuk menjamin kesehatan ayam broiler digunakan pakan konsentrat yaitu pakan 

yang mempunyai kandungan gizi tinggi dengan ditambahkan bahan lain dengan 

proporsi tertentu agar didapatkan komposisi yang seimbang dengan kebutuhan ayam 

(Dirjen Peternakan dan Keswan., 2009). Penyakit yang menyerang ayam yaitu adalah 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus sehingga penggunaan antibiotik dan 

vaksin digunakan sebagai penyembuhan dan pencegahan (WHO., 2014). 

Residu antibiotik pada ayam berjumlah sangat kecil. Sehingga, tidak dapat 

mengatasi kondisi infeksi bakteri atau patogen yang menyerang ayam. Hal tersebut 

yang menyebabkan bakteri membentuk sistem kekebalan terhadap antibiotik. 

Resistensi antibiotik dapat mempengaruhi kesehatan dari ayam itu sendiri. Beberapa 

kasus menyebutkan bahwa, sedikit alternatif cara penyembuhan terhadap infeksi yang 

terjadi. Berdasaran pada laporan kasus yang terjadi Penyakit yang menyerang manusia 
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yang disebabkan oleh makanan yaitu: gastroenteritis dan diarea yang dapat 

menyebabkan kematian. Manusia yang mengalami resistensi antibiotik dapat 

memperparah keadaan penyakit diatas. Ayam yang membawa bakteri yang resisten 

terhadap antibiotik dapat memtransferkan resistensi kepada manusia. Sedangkan 

manusia tidak menyadari bahwa terdapat adanya pembawa resistensi disebabkan oleh 

ayam. Menyebabkan hal tersebut tidak diketahui (WHO., 2014). 

World Health Organization (WHO) sudah memberikan rekomendasi kepada 

seluruh negara untuk melaksanakan survey atas bahaya residu antibiotik. Termasuk 

residu yang terkandung pada ayam (WHO., 2014). Indonesia telah melaksanakan 

penelitian tentang residu antibiotik dan ditemukan pada ayam sehubungan dengan 

maraknya penyalahgunaan antibiotik pada ayam. Salah satu antibiotik golongan 

tetrasiklin ditemukan pada daging ayam. Karena harganya yang relatif murah. 

(Murdiati,1997). Antibiotik akan tersebar ke seluruh organ tubuh ayam tergantung 

pada jenis antibiotik yang diberikan seperti daging, ginjal, dan hati (centre for science 

and enviroment india, 2014). 

Regulasi yang dibuat oleh Food and Drug Administration (FDA) menyebutkan 

bahwa terdapat kadar asupan maksimal sehari pada makanan yang mengandung residu 

antibiotik. Organ yang memungkinkan mengakumulasi antibiotik yaitu; hati, daging, 

ginjal, dan lemak (FDA., 2015). 

Penetapan kadar residu antibiotik pada ayam broiler secara kualitatif dapat 

dilakukan menggunakan metode Kromatografi Lapit Tipis (KLT). Metode KLT 

digunakan untuk mendeteksi dini adanya residu pada sampel ayam broiler (Sattar, 

2014). Sedangkan penetapan kadar kuantitaf yang sudah dilakukan dengan beberapa 

metode. Metode kromatografi dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), 

Kromatografi gas dan metode Immunological Assay menggunakan Enzym-Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA), radioimmunoassay, dan metode Biosensor (Asad, 

2012). Penelitian terkait juga sudah dilakukan di Indonesia menggunakan metode 

KCKT dengan sampel dengan pendekatan microbiologi terkait investigasi terjadinya 

resistensi antibakteri pada ayam. (Marlina, 2015). Uji penetapan kadar residu antibiotik 

pada ayam broiler belum dilaksanakan di daerah Malang terutama Kecamatan Jabung 
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sedangkan dari data pola konsumsi Provinsi Jawa Timur yang cukup tinggi (Statistik 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2013). Metode KCKT dipilih karena metode yang 

sensitivitasnya tinggi, hasil atomisasi tinggi produktivitas, spesifik berdasarkan sistem 

detektor, waktu yang cepat dan efisien. Hasil recovery yang tinggi dengan analit 

tunggal dengan kuantitas yang sedikit (Asad, 2012). 

Pada penelitian ini akan dilakukan penetapan kadar residu antibiotik pada lemak 

ayam broiler di Kecamatan Jabung. Antibiotik yang akan dianalisis adalah eritromisin 

dan doksisiklin. Penelitian serupa telah dilaksanakan di daerah Bogor, Jawa Barat 

dengan hasil positif terdapat pada daging dan hati pada 13 sampel dari 43 sampel yang 

diuji (Marlina, 2015). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

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

broiler di peternakan ayam Kecamatan Jabung Kabupaten Malang? 

2. Berapa kadar residu antibiotik eritromisin dan doksisiklin pada lemak ayam 

broiler di peternakan ayam Kecamatan Jabung Kabupaten Malang? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Menganalisis adanya residu antibiotik eritromisin dan doksisiklin pada lemak 

ayam broiler di peternakan ayam Kecamatan Jabung Kabupaten Malang 

menggunakan metode KCKT. 

2. Mengetahui Berapa kadar residu antibiotik eritromisin dan doksisiklin yang 

terakumulasi pada lemak ayam broiler di peternakan ayam Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang. 

 

1.4 Hipotesis 

Antibiotik doksisiklin dan eritromisin diberikan oleh peternak untuk mencegah 

penyakit infeksi dan mempercepat pertumbuhan ayam broiler. Antibiotik bekerja 

memiliki waktu kerja dan waktu eliminasi . Jika antibiotik digunakan tidak dengan 

dosis dan cara yang benar, disamping tidak memenuhi waktu eliminasi saat disembelih 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

4 

 

 
 

maka masih terdapat residu antibiotik masih tertinggal pada ayam. Lemak adalah organ 

tempat penyimpanan hasil metabolisme didalam hati. Sehingga antibiotik dapat 

tersimpan di lemak ayam broiler.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang adanya residu antibiotik pada lemak 

ayam broiler jika menggunakan antibiotik pada masa pertumbuhan ayam. 

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 terakumulasi didalam lemak ayam broiler 

c. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan 

pengamatan tentang penetapan kadar residu antibiotik pada lemak ayam 

broiler, sehingga penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan 

Skripsi. 

3. Bagi Pemerintah  

Sebagai informasi tentang adanya residu antibiotik pada lemak ayam 

broiler dan menyebabkan resistensi antibakteri bila dikonsumsi masyarakat, 

sehingga dapat membuat regulasi terkait penggunaan antibiotik pada ayam 

broiler. 

 


