
 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar belakang 

Pangan asal ternak sangat dibutuhkan manusia sebagai sumber protein 

hewani. Daging ayam merupakan salah satu komoditas peternakan yang 

memiliki nilai gizi sejajar dengan nilai gizi daging lainnya. Menurut Survei 

Sosial Ekonomi Nasional 2009 – 2013 (www.pertanian.go.id), konsumsi 

daging ayam ras (broiler) rata-rata perkapita setahun di Indonesia tahun 

2009-2013 meningkat 4,6% per tahun. Oleh karena itu, pengawasan untuk 

menghasilkan daging ayam yang aman dikonsumsi (bebas dari cemaran 

mikroba dan residu bahan kimia) perlu dilakukan. 

 

Antibiotika secara luas digunakan dalam dunia peternakan, baik untuk 

pengobatan, pencegahan penyakit, maupun sebagai tambahan dalam pakan 

yang mendorong pertumbuhan pada ternak. Hampir semua pabrik pakan 

menambahkan antibiotik ke dalam ransum jadi (Bahri dkk., 2000). Hal ini 

diperkuat oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar 

sampel pakan ayam dari Cianjur, Sukabumi, Bogor, Tangerang, dan Bekasi 

positif mengandung residu antibiotika golongan tetrasiklin dan sulfonamida 

(Bahri, 2008). 

 

Penggunaan pakan yang kurang memperhatikan aturan pemberiannya atau 

penggunaan antibiotik sebagai pengobatan yang tidak sesuai dengan petunjuk, 
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misalnya waktu henti obat tidak dipatuhi menjelang hewan akan dipotong, 

akan menyebabkan obat tertinggal di dalam jaringan/organ tubuh, disebut 

sebagai residu, yang kemudian akan terakumulasi dengan konsentrasi yang 

bervariasi. Pengamatan di lapangan menunjukkan pemakaian antibiotika pada 

peternakan ayam pedaging dan petelur cenderung berlebihan dan kurang 

tepat, tanpa memperhatikan aturan pemakaian yang benar (Bahri dkk., 2000). 

Kandungan residu antibiotik yang melewati batas maksimum residu (BMR) 

yang ditetapkan dapat menyebabkan reaksi alergi, resistensi, dan mungkin 

keracunan sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia (Yuningsih, 2004).  

 

Antibiotika golongan tetrasiklin seperti tetrasiklin, oksitetrasiklin, doksisiklin, 

dan klortetrasiklin merupakan salah satu golongan antibiotika yang sering 

digunakan untuk pengobatan penyakit infeksi respirasi kronis yang 

disebabkan oleh Mycoplasma galliseticum, sinovitis yang disebabkan oleh 

Mycoplasma sinovae dan kolera unggas (fowl cholera) pada ayam (Cherlet et 

al., 2003). Adapun waktu henti pemakaian antibiotik golongan tetrasiklin 

adalah lima (5) hari menjelang ternak dipotong (Lastari dkk., 1987). Badan 

Standarisasi Nasional (BSN, 2000) menetapkan BMR yang tercantum dalam 

SNI 01-6366-2000 menetapkan bahwa batas cemaran residu tetrasiklin yaitu 

0,1 mg/kg pada daging. 

 

Telah banyak penelitian yang melaporkan mengenai keberadaan antibiotika di 

dalam jaringan tubuh ternak akibat penggunaan antibiotika yang luas dalam 

pakan ternak. Hasil penelitian Oramahi dkk. (2005) menunjukkan bahwa 

terdapat residu antibiotika golongan penisilin sebesar 29,23%, golongan 
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makrolida sebesar 36,92%, golongan aminoglikosida sebesar 1,54 % dan 

golongan tetrasiklin 26,15% dari 65 sampel hati ayam. Hasil penelitian 

Suryani (2009) telah menemukan residu oksitetrasiklin dalam daging ayam 

pedaging asal daerah Jakarta sekitar 5-20 ppb dan klortetrasiklin dari sampel 

daging ayam pedaging asal daerah Bekasi dan Depok masing-masing sebesar 

12-15 ppb dan 6-68 ppb. Christina (2011) melaporkan bahwa daging ayam 

pedaging dari swalayan yang ada di Jakarta ternyata terdapat residu tetrasiklin 

dengan kadar 4,9-8,5 ppm. 

 

Residu antibiotik tetrasiklin dalam bahan pangan jumlahnya sangat kecil 

sehingga diperlukan suatu metode analisis yang baik dan teliti. Berbagai 

metode telah dikembangkan dalam penentuan residu antibiotik ini. 

Pengembangan metode dilakukan untuk mendapatkan nilai perolehan kembali 

yang lebih baik, serta metode deteksi yang lebih cepat dan teliti. Analisis 

residu antibiotik tetrasiklin secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

telah dikembangkan oleh Muriurki et al. (2001) dan Suryani (2009). Christina 

(2011) dengan metode yang berbeda melakukan penetapan kadar residu 

tetrasiklin dalam daging ayam pedaging secara adisi standar dengan 

spektrofotometri ultraviolet. 

 

Salah satu tahapan metode analisis yang penting adalah persiapan sampel. 

Persiapan sampel bisa jadi merupakan tahapan yang paling besar 

kemungkinan berkurang atau hilangnya analit karena berhubungan langsung 

dengan sampel awal, sedangkan analit yang terdapat dalam sampel hanya 

dalam jumlah yang sangat kecil. Oleh karena itu, sering diperlukan 
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penggunaan pelarut organik untuk memekatkan analit serta menghilangkan 

matriks pengganggu (Farre et al., 2010). Penggunaan pelarut organik dalam 

jumlah besar dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan 

tentu saja pemborosan biaya analisis. 

 

Dispersi matriks fase padat atau Matrix Solid Phase Dispersion (MSPD) 

merupakan aplikasi sebagai proses analisis untuk persiapan, ekstraksi, dan 

fraksinasi sampel biologis padat, semi-padat, atau sampel dengan kekentalan 

yang tinggi. MSPD didasarkan pada pencampuran mekanis untuk 

menghasilkan gangguan sampel lengkap dan interaksi matriks sampel dengan 

padatan pendukung yang terikat pada permukaan sampel. Aplikasi MSPD 

telah banyak dilakukan untuk analisis makanan (Barker, 2000), juga pernah 

digunakan untuk analisis residu tetrasiklin dalam daging sapi, susu, dan keju 

dengan menggunakan KCKT sebagai instrumentasi penetapan kuantitatif 

(Brandsteterova et al., 1997). 

 

Dilihat dari struktur tetrasiklin yang mempunyai gugus kromofor (ikatan 

rangkap terkonjugasi) dan gugus auksokrom (gugus hidroksil, amida, dan 

amina), maka senyawa ini dapat menyerap radiasi pada panjang gelombang di 

daerah ultraviolet. Menurut Moffat (2004) tetrasiklin memiliki serapan 

maksimum dalam larutan asam pada panjang gelombang 270 nm dan 356 nm. 

Metode ini juga mempunyai banyak keuntungan antara lain dapat digunakan 

untuk analisis suatu zat dalam jumlah kecil, pengerjaannya mudah, sederhana, 

cukup sensitif dan selektif, biayanya relatif murah dan mempunyai kepekaan 

analisis cukup tinggi (Munson, 1991). 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penetapan kadar residu 

pada daging ayam pedaging dengan menggunakan spektrofotometri 

ultraviolet secara adisi standar yang memanfaatkan teknik ekstraksi MSPD 

untuk preparasi sampel memenuhi uji validasi metode. Parameter validasi 

yang dilakukan meliputi akurasi, presisi, batas deteksi, batas kuantitasi, dan 

linieritas. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah metode MSPD-Spektrofotometri Uv dapat digunakan pada 

penetapan kadar residu tetrasiklin dalam daging ayam pedaging dan 

memenuhi uji validasi? 

2. Apakah kadar residu tetrasiklin dalam daging ayam pedaging yang diuji 

melebihi BMR yang ditetapkan oleh SNI 01-6366-2000 yaitu 0,1 mg/kg? 

 

C. Hipotesis 

1. Metode MSPD-Spektrofotometri Uv dapat digunakan pada penetapan 

kadar residu tetrasiklin dalam daging ayam pedaging dan memenuhi uji 

validasi. 

2. Kadar residu tetrasiklin dalam daging ayam pedaging yang diuji melebihi 

BMR yang ditetapkan oleh SNI. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Validasi metode MSPD-Spektrofotometri Uv untuk penetapan kadar 

residu tetrasiklin dalam daging ayam pedaging. 

2. Untuk mengetahui kadar residu tetrasiklin dalam daging ayam pedaging 

yang dijual di tiga pusat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung, yaitu 
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Hypermart (Central Plaza), Chandra (Chandra Supermarket & Department 

Store Tanjung Karang), dan Giant (Giant Antasari). 

 


