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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, pengolahan 

atau pembuatan makanan dan minuman (UU RI No. 7 tahun 1996 tentang 

Pangan).  Selain itu pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, 

selain itu sebagai sumber gizi perlu diperhatikan juga keamanan pangan dan mutu 

dari produk pangan tersebut (Djaafar dan Rahayu, 2007). 

 

Bahan makanan dengan protein tinggi banyak terdapat pada bahan makanan asal 

hewan, salah satunya adalah daging.  Daging merupakan bahan pangan yang 

penting dalam memenuhi kebutuhan gizi.  Menurut Soeparno (2009), daging 

didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk pengolahan 

jaringan-jaringan yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.  Daging yang umum dikonsumsi dapat 

diperoleh dari ruminansia besar dan kecil (sapi, kerbau, domba, kambing) ternak 

non unggas (ayam, itik), dan aneka ternak (kelinci, kuda, rusa, babi). 

 

Permintaan masyarakat terhadap daging saat ini disertai oleh adanya kecemasan 

masyarakat terhadap kasus bahaya pangan, contohnya kasus antraks (penyakit 
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ternak yang disebabkan oleh mikroba patogen bakteri Bacillus anthracis) pada 

daging (domba, kambing, sapi) yang dapat menular kepada manusia dan 

menyebabkan kematian (Usmiati, 2010).  Fenomena yang masih banyak terjadi di 

Indonesia, yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama 

pedagang mengenai penanganan pangan dan pendistribusian daging akan 

persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).  Penerapan hygiene dan sanitasi 

yang buruk dalam penanganan daging dapat mengakibatkan daging 

terkontaminasi mikroorganisme.  Tidak adanya data yang valid mengenai 

kandungan mikroba yang terkandung dalam daging sapi menjadi masalah yang 

terjadi dipasar tradisional di Indonesia. 

 

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk  mengetahui kandungan mikroba 

yang terdapat pada daging yang dijual di pasar tradisional di Bandar Lampung 

mengingat tingginya kebutuhan dan konsumsi daging dari masyarakat dan 

minimnya pengawasan terhadap kandungan mikroba yang terdapat dalam daging 

sapi yang dijual mengharuskan pemerintah melalui dinas peternakan untuk 

melindungi kesehatan masyarakat dengan melakukan program monitoring dan 

surveilans residu dan cemaran mikroorganisme dengan pemeriksaan cemaran 

mikroorganisme pada daging.  Khususnya daging sapi yang berasal dari pasar 

tradisional.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

umum dan pihak yang berwenang untuk menentukan kebijakan dalam bidang 

kesehatan masyarakat. 
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B. Tujuan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat cemaran mikroorganisme dari 

beberapa pasar tradisional di Bandar Lampung. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. memberikan gambaran kualitas daging untuk masyarakat dari beberapa pasar 

tradisional di Bandar Lampung. 

2. memberikan informasi mengenai pentingnya pengawasan terhadap cemaran 

mikroorganisme pada daging sapi kepada penentu kebijakan sebagai upaya 

untuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Pasar merupakan salah satu tempat pemasaran daging, tempat tersebut merupakan 

tempat yang rawan dan beresiko cukup tinggi terhadap cemaran mikroba patogen.  

Sanitasi dan kebersihan lingkungan penjualan (pasar) perlu mendapat perhatian 

baik dari pedagang itu sendiri maupun petugas terkait untuk meminimalisasi 

tingkat cemaran mikroba. 

 

Setiap bahan pangan selalu mengandung mikroba yang jumlah dan jenisnya 

berbeda.  Pencemaran mikroba pada bahan pangan merupakan hasil kontaminasi 

langsung atau tidak langsung dengan sumber pencemar mikroba, seperti tanah, air, 

debu, saluran pencernaan dan pernafasan manusia atau hewan.  Dalam batas-batas 

tertentu kandungan mikroba pada bahan tersebut masih dalam taraf normal.  Akan  



4 

 

tetapi, apabila kondisi lingkungan memungkinkan mikroba untuk tumbuh dan 

berkembang lebih cepat, maka bahan pangan akan rusak karenanya 

(Dwidjoseputro, 2005).  Soeparno (2009), kontaminasi mikroorganisme pada 

daging dimulai sejak berhentinya peredaran darah pada saat penyembelihan, 

terutama apabila alat-alat yang dipergunakan untuk pengeluaran darah tidak steril.  

Kontaminasi selanjutnya dapat terjadi melalui permukaan daging selama operasi 

persiapan daging beku, pemotongan karkas atau daging, pembuatan produk 

daging olahan, preservasi, pengepakan, penyimpanan, dan distribusi.  Jadi, segala 

sesuatu yang dapat kontak dengan daging secara langsung atau tidak langsung, 

bisa merupakan sumber kontaminasi mikroba. 

Penghitungan total mikroorganisme merupakan salah satu aspek dalam pengujian 

cemaran mikroorganisme untuk menunjukkan jumlah kandungan mikroorganisme 

dalam suatu produk,agar produk yang beredar di masyarakat terjamin 

keamanannya.  Analisis kuantitatif atau pengujian jumlah mikroorganisme 

merupakan salah satu pengujian yang umum diterapkan dalam rangka 

pengawasan dan pengendalian  mutu dan keamanan pangan.  Jumlah 

mikroorganisme atau jumlah total mikroorganisme selalu dimasukan dalam 

suatu standar atau spesifikasi suatu produk pangan.  Pengujian TPC merupakan 

cara yang paling sensitif dalam menghitung jumlah total cemaran mikroorganisme 

dan digunakan untuk mengetahui kondisi hygiene selama proses produksi, 

menentukan apakah produk telah sesuai dengan kriteria atau standar produk, dan 

menentukan tingkat pencemaran lingkungan produksi (Lukman dan Hadri, 2012). 

 

Oleh karena itu, untuk mengetahui kandungan mikroba yang terdapat pada daging 

sapi di beberapa pasar di Bandar Lampung, maka perlu dilakukan penelitian 
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mengenai kandungan mikroba pada daging sapi di pasar tradisional di Bandar 

Lampung. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesa penelitian ini adalah tingkat cemaran mikroorganisme pada daging sapi 

dari pasar tradisional di Bandar Lampung diduga melebihi batas maksimal 

Standar Nasional Indonesia SNI : 7388:2009 tentang Persyaratan Mutu Batas 

Maksimum Cemaran Mikroba pada Daging. 


