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    Buletin Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan harus 

mampu bersaing dengan media on-line dan elektronik. Tidak 

semua orang suka membaca yang berisi panjang dan tidak 

menarik,  

Sejarah pembuatan Buletin Balai Pengujian Mutu Produk 

Peternakan sejak di terbitkan pada awal November 2009. 

Selain sebagai jembatan alat komunikasi dan informasi 

terhadap pengguna jasa dan pelayanan masyarakat. Di awali 

dengan editorial sebagai cerita inti dari buletin secara 

keseluruhan yang terdiri dari Wawasan, Peristiwa, Ragam 

Info, Profil  dan Interaktif. 

Ancaman potensial residu antibiotika dalam makanan 

terhadap kesehatan memiliki aspek toksikologis, aspek 

mikrobiologis dan aspek imunopatologis pada bahan-bahan 

alami yang terdapat dialam menjadi solusi pencegahan dan 

pengendalian dengan cara back to nature menjadi rubrik 

wawasan. 

Wawasan yang tak kalah pentingnya mengenai pengaruh 

boraks dan formalin pada makanan sering dijumpai pada 

sebagian pedagang nakal yang mengutamakan keuntungan 

semata dan dari sisi kesehatan konsumen menjadi 

terabaikan. Boraks dan formalin merupakan zat bahan 

beracun.  

Wawasan selanjutnya tentang Zoonosis dan perdagangan 

daging satwa liar (Bush Meet) yang bersumber pada hewan 

liar menjadi masalah utama kesehatan masyarakat diseluruh 

dunia, lebih dari 200 jenis penyakit dan bertindak sebagai 

“reservoir” utama dari penularan agen patogen domestik dan 

manusia. 

Peristiwa momentum dalam rangka menyambut Iedul Fitri 

1432 H. BPMPP ikut berperan serta aktif dalam rangka 

penanganan dan pengawasan produk  peternakan. Salah 

satu kegiatan sidak gabungan terdiri dari dinas perindustrian 

dan perdagangan serta Dinas Pertanian Kota Bogor.  

Pentingnya konsumen mengenal daging dan produk 

olahannya yang aman dan sehat untuk dikonsumsi memiliki 

faktor-faktor dan kualitas daging yang layak untuk dikonsumsi 

dan memenuhi syarat daging yang aman, sehat, utuh dan 

halal (ASUH) menjadi rubrik yang sangat penting untuk 

diketahui dan dikupas lengkap pada rubrik ragam info. 

Pada rubrik interaktif, prosedur pengambilan contoh 

pengujian mikrobiologis,  peralatan yang digunakan, 

pengambilan contoh, dan cara pemberian label serta 

pengiriman contoh harus sesuai prosedur.  

=Atzhar Rezha Siregar. S.TP = 

PROSEDUR PENGAMBILAN CONTOH 
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ANTIBIOTIKA ALAMI 

Ancaman potensial residu antibiotika dalam 
makanan terhadap kesehatan dibagi tiga kategori, 
yaitu (1) aspek toksikologis, (2) aspek mikrobiologis 
dan (3) aspek imunopatologis. Menurut Haagsma 
(1988), residu antibiotika dalam makanan dan 
penggunaannya dalam bidang kedokteran hewan 
berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat 
veteriner, aspek teknologi dan aspek lingkungan. 
Salah satu solusi pencegahan dan pengendaliannya 
adalah dengan “back to nature” (penggunaan 
antibiotika alami); selain tentu saja tindakan-
tindakan pencegahan yang lain, seperti 
pengawasan pemakaian antibiotik, penerapan 
good practices sepanjang rantai pangan (from farm 
to table), penerapan jaminan keamanan pangan di 
unit usaha pangan asal hewan, serta pelaksanaan 
pemantauan dan surveilans residu antibiotik pada 
pangan asal hewan.  

Antibiotika alami sangat jarang menyebabkan efek 
samping berbahaya seperti reaksi alergi. Dan, 
antibiotik alami tidak melenyapkan triliunan 
bakteri yang berperan penting dalam kekebalan. 
Selain itu juga berperan sekunder dalam 
merangsang respons alami kekebalan tubuh. 
Sehingga antibiotika alami sangat 
direkomendasikan untuk manusia dan hewan. 

Beberapa antibiotika alami yang telah melalui 
berbagai penelitian dapat menjadi alternatif antara 
lain: 

1. Bawang putih 
Bawang putih memiliki sejarah yang panjang 
terbukti dalam mengobati infeksi bakteri, virus, 
jamur dan parasit. Senyawa aktif yang 
terkandung didalamnya adalah allicin, yang 
mirip dengan penisilin. - antibiotik pertama.  
Bawang putih membantu dan radang infeksi 
Staph, kuman yang resisten terhadap antibiotik 
tradisional.  

Salah satu hal baik tentang bawang putih adalah 
bekerja terhadap spektrum yang luas dari 
bakteri berbahaya. Kemampuannya setara 
dengan "antibiotik spektrum luas". Tapi 
antibiotik spektrum luas cenderung sangat kuat 
tetapi harganya mahal juga  menyebabkan efek 
samping yang serius, sedangkan bawang putih 
merupakan makanan yang murah dan bekerja 
tanpa menghasilkan efek samping yang 
berbahaya. 

Bawang putih sudah dikenal sebagai antibiotik 
alami untuk penyakit manusia. Namun juga 
dapat dimanfaatkan untuk pencegahan 
penyakit pada ikan hias khas kolam tersebut. 
Konon penggunaan bawang putih telah 
dilakukan oleh para pembudidaya tambak udang 
yang ada di lampung (TROBOS, 01 April 2007). 
 

Sehingga masuk akal jika bawang putih juga 
dapat dijadikan sebagai antibiotik alami bagi 
hewan atau ikan. Bahan atau kandungan dalam 
bawang putih yang disebut allicin mampu 
secara efektif membunuh kuman atau bakteri. 
Disamping itu bawang putih juga mengandung 
sativine yang berfungsi mempercepat 
pertumbuhan sel dan jaringan. 
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2. Echinecea  

Echinecea bekerja seperti bawang putih, 
memerangi bakteri, jamur dan virus dan juga 
merangsang fungsi kekebalan tubuh. Beberapa 
studi ilmiah telah dilakukan pada echinecea, tetapi 
hasilnya telah meyakinkan. Beberapa studi 
menunjukkan bahwa mengurangi keparahan pilek 
dan flu, sementara yang lain menunjukkan bahwa 
menghasilkan dampak kecil.  

3. Propolis 

Propolis adalah campuran dari resin alami yang 
lebah mengumpulkan dari tunas bunga, getah 
tanaman dan sumber tanaman lainnya. Penelitian 
modern mengungkapkan propolis yang memiliki 
sifat-sifat antibiotik alami, anti-virals dan anti-
jamur. Ini juga meningkatkan fungsi kekebalan 
tubuh dan mengajarkan manfaat kesehatan 
lainnya. Namun, karena komposisi propolis 
tergantung pada di mana lebah datang dari dan di 
mana mereka mengumpulkan resin, kualitas 
propolis bervariasi.  

Dalam beberapa tahun terakhir, daun zaitun dan 
ekstrak daun zaitun (OLE) telah menjadi 
suplemen kesehatan populer. Mereka dikatakan 
antioksidan kuat, dengan satu studi 2005 oleh Dr 
L Stevenson dari Southern Cross University, 
Australia, pelaporan itu menjadi dua kali lebih 
kuat sebagai antioksidan teh hijau dan empat kali 
lebih kuat daripada vitamin C.  
Ekstrak daun zaitun juga diklaim untuk 
meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan 
bertindak sebagai antibiotik alami - dan juga  
sebagai anti-virals dan anti-parasit.  

4. Daun zaitun ekstrak  

5. Umeboshi (Acar asam plum) 

Selain memerangi penyakit menular sebagai 
antibiotik alami, anti-virals, anti-parasit, dll, 
umeboshi memiliki sifat banyak lagi medis dan 
diklaim untuk membantu lebih dari seratus 
penyakit yang berbeda. Salah satu sifat utamanya 
adalah memiliki sifat alkalinising yang kuat. Itu 
membuat tubuh lebih lingkungan basa. Dan 
karena penyakit yang paling condtions timbul dari 
tubuh menjadi over-asam, umeboshi mampu 
untuk melawan kondisi ini.  

“Madu telah digunakan dalam pengobatan luka 
selama berabad-abad,” ungkap dr Rose Cooper 
dari University of Wales Institute. Masyarakat 
Mesir kuno sangat bergantung pada properti 
menyembuhkan yang dipunyai madu. Masyarakat 
India, China, Yunani, dan Romawi juga 
memanfaatkan madu. Di Inggris, madu bahkan 
digunakan untuk mengobati pasien di rumah sakit 
hingga tahun 1970-an. 
Di Wales, para ilmuwan menggunakan madu 
manuka untuk menyembuhkan luka dan melawan 
bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Madu 
manuka aktif mengandung komponen antibakteri 
yang hanya ditemukan pada madu yang 
diproduksi dari tanaman leptospermum. 
Komponen antibakteri ini disebut unique manuka 
factor (UMF).  
Namun, tidak semua madu yang diekstrak dari 
semak-semak manuka bersifat aktif. Keaktifan ini 
ditentukan melalui tes laboratorium untuk 
mendapatkan tingkat UMF-nya.  
Manuka (bahasa Maori) adalah tanaman semak 
yang banyak tumbuh di Selandia Baru dan 
Australia bagian tenggara. Daun tanaman 
bernama Latin Leptospermum scoparium ini biasa 
digunakan sebagai teh. 

6. Madu 



7. Minyak esensial 
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Minyak esensial bermanfaat untuk 
menghancurkan bakteri dan virus termasuk 
minyak lemon, oregano, thyme, pinus, kayu 
manis, cengkeh, peppermint, lavender, 
rosemary, dan pohon teh.  

Belakangan ini ketika masyarakat dunia mulai 
menoleh ke pengobatan Timur, mereka juga 
mengakui bahwa kunyit adalah antibiotika alami 
yang bagus dan salah satu herbal yang 
bermanfaat untuk hati. Kunyit juga merupakan zat 
antioksidan kuat yang bagus untuk kesehatan 
jantung, tulang dan pencernaan. 

8. Kunyit  

9. Durian 

Anggapan bahwa durian hanya mengandung 
kolesterol tinggi terpatahkan. Ternyata, durian 
juga mengandung bakteri probiotik yang 
berfungsi sebagai antibiotik alami dalam tubuh. 

Dari fermentasi kakao, terisolasi bakteri asam 
laktat, diidentifikasi dan dikaji karakteristiknya. 
Selanjutnya, bakteri tersebut diujikan dengan 
bakteri-bakteri pathogen seperti bakteri coli 
(penyebab diare), bakteri kolera, typus dan lain-
lain. Ternyata bakteriosin yang didapat 
mempunyai daya hambat yang sangat tinggi 
terhadap beberapa bakteri pathogen. Bahkan bisa 
menghasilkan antibiotik alami bagi ternak. 
Dengan cara mencampurkan ke pakan ternak. 
(Desertasi Urnemi, dosen Fakultas Pertanian 
Universitas Mulawarman). 

10. Kakao 

11. Kemangi 

Zat flavonoid seperti orientin dan vicenin di dalam 
kemangi mampu melindungi struktur sel tubuh. 
Sedangkan flavonoid seperti cineole, myrcene dan 
eugenol mempunyai manfaat sebagai antibiotik 
alami dan anti peradangan.  

Seperti yang kita lihat, ada banyak antibiotik alami 
untuk dipilih. Dan banyak dari antibiotika alami 
sebenarnya lebih efektif dibandingkan dengan 
antibiotik sintetis dijajakan oleh industri farmasi.  

http://www.flu-treatments.com/natural-
antibiotics.html 
http://higiene-
pangan.blogspot.com/2010/03/residu-antibiotik-
dalam-pangan-asal_16.html 
http://kosmo.vivanews.com/news/read/141499-
minyak_esensial_antibiotik_alami 
http://forumnova.tabloidnova.com/showthread.p
hp?t=4580 
http://agromedia.net/kesehatan/Khasiat-dan-
Manfaat-Bawang-Putih-Raja-Antibiotik-
Alami/Detailed-product-flyer.html 
Sumber : Gaya Hidup Sehat No. 535 / 16 - 22 
Oktober 2009 
http://www.jpnn.com/read/2011/03/08/86089/D
urian-dan-Kakao-Bisa-jadi-Antibiotik-Alami- 

Daftar Pustaka  

= Attya A.I., S.T. = 
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PENGARUH BORAKS DAN FORMALIN PADA MAKANAN 

Sekarang ini banyak sekali bahan kimia dan 
berbagai campuran-campuran lain dibuat dan 
diciptakan untuk membuat pekerjaan manusia 
dalam membuat makanan lebih efektif dan 
efisien.Tetapi di samping untuk makanan dibuat 
juga bahan kimia untuk pembuatan kebutuhan 
lain.Di mana bahan kimia tersebut tidak boleh 
dipergunakan dalam pembuatan makanan dan 
dapat berakibat fatal. 

Hal ini sangat penting dan juga 
memprihatinkan.Fenomena ini merupakan salah 
satu masalah dan kebobrokan bangsa yang harus 
diperbaiki. Janganlah sampai membiarkan hal ini 
terus berlarut dan akhirnya berakibat menumpuk 
di masa depan.  

Boraks adalah bahan kimia yang digunakan 
sebagai pengawet kayu, antiseptik kayu dan 
pengontrol kecoa.Sedangkan formalin adalah 
bahan kimia yang digunakan sebagai desinfektan, 
pembasmi serangga dan dalam industri tekstil 
serta kayu lapis.Kedua bahan kimia tersebut 
memang berguna jika digunakan sesuai fungsinya, 
tetapi menjadi sangat berbahaya bila digunakan 
dalam pembuatan pangan.Di mana pangan itu 
merupakan segala sesuatu yang menjadi bahan 
makanan manusia.Dan akibat dari penggunaan 
bahan-bahan kimia tersebut bisa jadi sangatlah 
fatal, dari kanker hingga menyebabkan kematian 

Boraks merupakan garam natrium yang banyak 
digunakan di berbagai industri nonpangan, 
khususnya industri kertas, gelas, pengawet kayu, 
dan keramik.Boraks biasa berupa serbuk kristal 
putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, tetapi 
boraks tidak dapat larut dalam alkohol.Boraks 
biasa digunakan sebagai pengawet dan antiseptic 
kayu.Daya pengawet yang kuat dari boraks 
berasal dari kandungan asam borat 
didalamnya.Asam borat sering digunakan dalam 
dunia pengobatan dan kosmetika.Misalnya, 
larutan asam borat dalam air digunakan sebagai 
obat cuci mata dan dikenal sebagai 
boorwater.Asam borat juga digunakan sebagai 
obat kumur, semprot hidung, dan salep luka kecil 

Namun bahan ini tidak boleh diminum atau 
digunakan pada luka luas, karena beracun ketika 
terserap masuk dalam tubuh.Berikut beberapa 
pengaruh boraks pada kesehatan. 

a. Tanda dan gejala akut  

b. Tanda dan gejala kronis 

Muntah-muntah, diare, konvulsi dan depresi 
SSP (Susunan Syaraf Pusat) 

-  Nafsu makan menurun 
-  Gangguan pencernaan 
-  Gangguan SSP : bingung dan bodoh 
-  Anemia, rambut rontok dan kanker. 

Sedangkan formalin merupakan cairan tidak 
berwarna yang digunakan sebagai desinfektan, 
pembasmi serangga, dan pengawet yang 
digunakan dalam industri tekstil dan 
kayu.Formalin memiliki bau yang sangat 
menyengat, dan mudah larut dalam air maupun 
alkohol. 
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a. Jika terhirup akan menyebabkan rasa terbakar 
pada hidung dan tenggorokan ,sukar bernafas, 
nafas pendek, sakit kepala, dan dapat 
menyebabkan kanker paru-paru. 

b. Jika terkena kulit akan menyebabkan 
kemerahan pada kulit, gatal, dan kulit 
terbakar 

c. Jika terkena mata akan menyebabkan mata 
memerah, gatal, berair, kerusakan mata, 
pandangan kabur, bahkan kebutaan 

d. Jika tertelan akan menyebabkan mual, 
muntah-muntah, perut terasa perih, diare, 
sakit kepala, pusing, gangguan jantung, 
kerusakan hati, kerusakan saraf, kulit 
membiru, hilangnya pandangan, kejang, 
bahkan koma dan kematian. 

Beberapa pengaruh formalin terhadap kesehatan 
adalah sebagai berikut: 

Boraks dan formalin akan berguna dengan positif 
bila memang digunakan sesuai dengan 
seharusnya, tetapi kedua bahan itu tidak boleh 
dijadikan sebagai pengawet makanan karena 
bahan-bahan tersebut sangat berbahaya, seperti 
telah diuraikan diatas pengaruhnya terhadap 
kesehatan.Walaupun begitu, karena ingin mencari 
keuntungan sebanyak-banyaknya, banyak 
produsen makanan yang tetap menggunakan 
kedua bahan ini dan tidak memperhitungkan 
bahayanya.  

Pada umumnya, alasan para produsen 
menggunakan formalin dan boraks sebagai bahan 
pengawet makanan adalah karena kedua bahan 
ini mudah digunakan dan mudah didapat, karena 
harga nya relatif murah dibanding bahan 
pengawet lain yang tidak berpengaruh buruk pada 
kesehatan.Selain itu, boraks dan formalin 
merupakan senyawa yang bisa memperbaiki 
tekstur makanan sehingga menghasilkan rupa 
yang bagus, misalnya bakso dan 
kerupuk.Beberapa contoh makanan yang dalam 
pembuatannya sering menggunakan boraks dan 
formalin adalah bakso, kerupuk, ikan, tahu, mie, 
dan juga daging ayam. 

Formalin dan boraks merupakan bahan tambahan 
yang sangat berbahaya bagi manusia karena 
merupakan racun.Bila terkonsumsi dalam 
konsentrasi tinggi racunnya akan mempengaruhi 
kerja syaraf. Secara awam kita tidak dapat 
mengetahui seberapa besar kadar konsentrat 
formalin dan boraks yang digunakan dalam suatu 
makanan.Oleh karena itu lebih baik hindari 
makanan yang mengandung formalin dan boraks. 

Berikut adalah beberapa cara mengidentifikasi 
makanan yang menggunakan formalin dan boraks. 

1. Bakso yang menggunakan boraks memiliki 
kekenyalan khas yang berbeda dari kekenyalan 
bakso yang menggunakan banyak daging. 

2. Kerupuk yang mengandung boraks kalau 
digoreng akan mengembang dan empuk, 
teksturnya bagus dan renyah. 

3. Ikan basah yang tidak rusak sampai 3 hari pada 
suhu kamar, insang berwarna merah tua dan 
tidak cemerlang, dan memiliki bau menyengat 
khas formalin. 

4. Tahu yang berbentuk bagus, kenyal, tidak 
mudah hancur, awet hingga lebih dari 
3 hari, bahkan lebih dari 15 hari pada suhu 
lemari es, dan berbau menyengat khas 
formalin. 

5. Mie basah biasanya lebih awet sampai 2 hari 
pada suhu kamar (25 derajat celcius), berbau 
menyengat, kenyal, tidak lengket dan agak 
mengkilap. 

=Elis Damayanti, A.Ma = 
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ZOONOSIS DAN PERDAGANGAN DAGING SATWA LIAR (BUSH MEAT) 

Satwa liar pada umumnya didefinisikan sebagai 
hewan mamalia, burung, ikan, reptilia dan 
amphibia yang berkeliaran (free-roaming) di alam 
bebas. Jumlah seluruh penyakit zoonosis yang 
sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi 
diperkirakan lebih dari 200 jenis penyakit. Dengan 
berjalannya waktu, disadari bahwa semakin banyak 
agen patogen penyebab zoonosis bersumber dari 
hewan (75%). Satwa liar diindikasikan terlibat 
dalam epidemiologi kebanyakan penyakit zoonosis 
dan bertindak sebagai ‘reservoir’ utama dari 
penularan agen patogen ke hewan domestik dan 
manusia (Kruse et al. 2004).  

Kebanyakan penyakit-penyakit menular yang baru 
muncul (emerging infectious diseases) disebabkan 
oleh agen patogen yang sifatnya dapat menular 
ke manusia (zoonosis). Jumlah dan proporsi 
penyakit-penyakit yang bersumber dari hewan 
khususnya satwa liar meningkat secara subtansial 
dalam beberapa dekade belakangan ini (Pavlin et 
al. 2009).  

Berbagai faktor yang diindikasikan memicu 
timbulnya zoonosis satwa liar meliputi perluasan 
populasi manusia dan gangguan terhadap 
habitat satwa liar, termasuk kegiatan 
pertambangan dan perambahan hutan, 
perubahan praktek-praktek pertanian, globalisasi 
perdagangan, perdagangan satwa liar, pasar 
daging satwa liar (bushmeat), pasar hewan 
hidup, konsumsi pangan eksotik, pengembangan 
eko-turisme dan akses kedekatan terhadap 
satwa kebun binatang serta juga kepemilikan 
satwa peliharaan eksotik.  

Beberapa kasus zoonosis  yang disebabkan 
perdagangan daging satwa liar antara lain 

1. SARS disebabkan oleh virus corona 
dihubungkan dengan perdagangan 
internasional carnivora kecil. Bahkan suatu 
studi yang membandingkan antibodi dari 
musang yang terekspos virus corona 
penyebab SARS mendemonstrasikan 
kenaikan yang dramatis dari prevalensi 
rendah atau nol pada musang yang 
dipelihara di peternakan sampai prevalensi 
80% pada musang yang diuji di pasar (Karesh 
et al. 2005). Infeksi alamiah bukan hanya 
dibuktikan pada musang kelapa di pasar, 
akan tetapi juga pada rakun, tikus dan 
hewan asli lainnya yang ditemukan di 
wilayah dimana SARS berjangkit (Kruse et al. 
2004). 

2. Reservoir virus West Nile adalah burung-
burung liar dan pertama kali diintrodusir ke 
Amerika pada tahun 1999 dimana virus ini 
menjadi penyebab wabah pada burung yang 
terus berlanjut dan berpindah ke manusia 
dan kuda. Penyebaran penyakit zoonosis 
West Nile di Amerika menjadi salah satu 
contoh bagaimana agen patogen dapat 
berpindah dari asalnya di Timur Tengah 
(Kruse et al. 2004). 

Saat ini semakin disadari bahwa zoonosis yang 
bersumber pada satwa liar menjadi masalah 
utama kesehatan masyarakat di seluruh dunia. 
Zoonosis satwa liar yang secara khusus 
disebabkan oleh berbagai jenis bakteria, virus dan 
parasit, sedangkan jamur (fungi) dapat diabaikan. 
Ratusan agen patogen terlibat dengan modus 
penularan yang berbeda satu sama lain dan 
banyak faktor yang mempengaruhi epidemiologi 
dari berbagai jenis penyakit zoonosis tersebut 
(Kruse et al. 2004). 

Pada kenyataannya ancaman terhadap kesehatan 
global dan faktor risiko munculnya penyakit-
penyakit menular tersebut bukan hanya dipicu 
oleh perubahan iklim, kemiskinan sampai kepada 
isu-isu keamanan global, akan tetapi juga oleh 
perdagangan satwa liar. Perdagangan global 
satwa liar menimbulkan mekanisme penularan 
yang bukan hanya menyebabkan wabah penyakit 
pada manusia, akan tetapi juga mengancam 
peternakan, perdagangan internasional, 
kehidupan pedesaan, populasi alamiah satwa liar 
dan kesehatan ekosistem (Karesh et al. 2005; 
Karesh et al. 2007).  
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3. Sejumlah zoonosis dapat menular dari satwa 
liar ke manusia melalui kontak langsung 
dengan kelinci atau tikus yang terinfeksi, 
seperti Francilla tularensis, agen penyebab 
tularemia. Hantavirus disebarkan dari tikus ke 
manusia oleh aerosol dalam debu yang dapat 
berasal dari urin, feses atau saliva tikus 
terinfeksi. Agen zoonosis lainnya dapat 
ditularkan dari satwa liar ke manusia secara 
tidak langsung oleh makanan atau air yang 
terkontaminasi, contohnya Salmonella spp. 
dan Leptospira spp. (Kruse et al. 2004). 

4. Banyak zoonosis yang bersumber dari satwa 
liar disebarkan melalui vektor insekta. Sebagai 
contohnya, nyamuk dikenal sebagai vektor 
zoonosis satwa liar seperti Rift Valley Fever, 
equine encephalitis dan Japanese 
encephalitis. Yersinia pestis dapat ditularkan 
oleh kutu, spora Bacillus anthracis disebarkan 
oleh lalat dan Leishmania oleh lalat pasir, 
sedangkan caplak esensial dalam menularkan 
Borrelia burgdorferi dan Ehrlichia 
chafeensis/Anaplasma phagocytophilum 
(Kruse et al. 2004). 

5. Bovine tuberculosis yang disebabkan oleh 
Mycobacterium bovis adalah zoonosis lainnya 
yaitu pergerakan hewan secara alamiah 
maupun anthropogenik mempengaruhi 
epidemiologi penyakit ini. Zoonosis ini muncul 
pada satwa liar di banyak bagian dunia dan 
menjadi sumber infeksi bagi hewan domestik 
dan manusia (Kruse et al. 2004). 

6. Virus H5N1 Influenza tipe A diisolasi baru-baru 
ini pada burung elang yang diimpor ke Belgia 
secara ilegal dari Thailand. Begitu juga virus 
paramyxo yang sangat patogen bagi unggas 
domestik terbawa masuk ke Italia melalui 
perdagangan satwa peliharaan seperti burung 
beo, kakatua merah dan kutilang yang berasal 
dari Pakistan (Karesh et al. 2005). 

7. Infeksi campak, rubella dan para-influenza 
pada populasi kera (Macaca fascicularis) yang 
dipelihara di Kampung Dukuh, suatu desa di 
wilayah Jakarta Timur. Dokumentasi populasi 
kera urban yang terekspos virus-virus yang 
biasanya secara endemik ditemukan pada alat 
pernafasan manusia tersebut 
mengkonfirmasikan adanya penularan dari 
manusia ke satwa primata dan mungkin juga 
penularan dari satwa primata ke manusia 
(Schillaci et al. 2006). 

8. Studi lain menyelidiki potensi tereksposnya 
para pekerja di suatu hutan kera (Sangeh) di 
Bali dimana hutan tersebut menjadi lokasi 
candi Hindu yang menjadi daya tarik wisata 
oleh karena tingginya populasi kera yang 
hidup disana. Serum dari kera-kera di Sangeh 
tersebut mengandung antibodi terhadap virus 
Herpes B. Hal ini menunjukkan bahwa kontak 
yang intensif antara para pekerja dengan 
populasi kera tersebut memungkinkan 
terjadinya penularan virus Herpes B antara 
manusia dengan kera (Engel et al. 2002). 
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9. Virus Nipah pada kelelawar buah yang 
ditangkap pada beberapa lokasi sampel yang 
berbeda mengindikasikan bahwa infeksi virus 
ini menyebar secara luas pada populasi 
kelelewar (Pteropus vampyrus) di Pulau Jawa, 
Sumatera dan Kalimantan. Penemuan ini 
menunjukkan bahwa penyebaran virus Nipah 
sudah bersifat endemik pada populasi P. 
vampyrus di Indonesia (Sendow et al. 2006). 
Begitu juga suatu studi yang diperoleh dari 
hasil surveilans berhasil mendeteksi antibodi 
terhadap virus Japanese Encephalitis (JE) dan 
kelompok flavivirus pada kelelawar (Sendow 
2008). 

8. Studi lain menyelidiki potensi tereksposnya 
para pekerja di suatu hutan kera (Sangeh) di 
Bali dimana hutan tersebut menjadi lokasi 
candi Hindu yang menjadi daya tarik wisata 
oleh karena tingginya populasi kera yang 
hidup disana. Serum dari kera-kera di Sangeh 
tersebut mengandung antibodi terhadap virus 
Herpes B. Hal ini menunjukkan bahwa kontak 
yang intensif antara para pekerja dengan 
populasi kera tersebut memungkinkan 
terjadinya penularan virus Herpes B antara 
manusia dengan kera (Engel et al. 2002). 

   =  drh. Saridewi R   = 
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 SIDAK MENYAMBUT IEDUL FITRI 1432 H  

Menyambut iedul fitri tahun ini dinas perindustrian 
dan perdagangan kota bogor (disperindag) bekerja 
sama dengan Dinas pertanian kota bogor dan Balai 
Pengujian Mutu Produk Petenakan (BPMPP) serta 
dinas kesehatan kota bogor  menggelar razia 
gabungan untuk memantau produk makanan  yang 
membahayakan kesehatan. 

Razia gabungan digelar disejumlah tempat 
diantaranya,para penjual makanan ta’jil di Kota 
Bogor yang dilaksanakan pada tgl 15 agustus 2011. 
Sidak pada hari itu bertujuan mengecek makanan 
yang mengandung formalin dan pewarna tekstil. 

Tidak hanya sampai di sini, tim  gabungan ini 
melanjukan sidak pada tgl 18 agustus yang 
dilaksanakan di Pasar-pasar Tradisional Kota Bogor 
. Sidak kali ini bertujuan untuk mengecek ayam 
tiren dan ayam berformalin serta daging 
gelonggongan. Pada sidak kali ini  ditemukan 
beberapa ayam yang berformalin.  
Petugas sempat menanyakan darimana pedagang 
mendapatkan ayam - ayam tersebut dan ternyata 
ayam-ayam tersebut diambil dari daerah 
Kabupaten Bogor. Formalin merupakan  bahan 
kimia yang digunakan sebagai 
pengawet..Sebenarnya fungsi formalin adalah 
sebagai desinfektan ,namun oleh sebagian orang 
yang tidak bertanggung jawab digunakan sebagai 
pengawet makanan. 
Dalam sidak kali ini  juga ditemukan daging sapi 
yang tidak layak konsumsi/busuk dan daging sapi 
impor yang belum jelas kehalalannya.  
Sidak semacam ini sebaiknya dilakukan secara rutin 
dan tidak hanya dilakukan saat bulan ramadhan 
dan lebaran saja.Hal ini dikarenakan masih 
banyaknya pedagang-pedagang  nakal  yang hanya 
mengeruk keuntungan semata tanpa 
memperdulikan kualitas produk hewan yang 
dijualnya yang dapat merugikan konsumen 
 
 
 
= drh. Kanti Puji Rahayu = 

Dari hasil pengecekan di tempat, Tim gabungan ini 
tidak menemukan makanan ta’jil yang 
berfomalin,namun yang ditemukan adalah 
pewarna tekstil (Rhodamin B) pada kerupuk 
asinan, pada saat itu juga, produk yang 
mengandung rhodamin B tersebut langsung disita 
oleh petugas. Perlu diketahui bahwa rhodamine B 
merupakan zat warna sintetis yang biasa 
digunakan untuk pewarna tekstil dan kertas. Zat ini 
ditetapkan sebagai zat yang dilarang 
penggunaannya  pada makanan dan minuman 
karena bersifat karsinogenik pada manusia. 
Adapun ciri-ciri makanan/minuman yang 
mengandung pewarna rhodamine B adalah sebagai 
berikut:  
1. Warna terlihat berwarna lebih cerah. 
2. Rasanya sedikit lebih pahit. 
3. Muncul rasa gatal di tenggorokan setelah  

mengkonsumsinya. 
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•Tanya :  

Apa yang perlu di siapkan sebelum pengambilan 

contoh? 

Jawab : 

Sebelum pengambilan contoh, perlu dipersiapkan 

peralatan yang akan digunakan untuk mengambil 

dan membawa contoh.  

Untuk pengujian mikrobiologis, peralatan yang 

digunakan harus steril dan pengambilan contoh 

dilakukan seaseptik mungkin atau 

meminimumkan kemungkin anter jadinya 

pencemaran.  

Untuk pengujian kimiawi, peralatan tidak perlu 

steril, namun harus bersih dan kering. 

 

•Tanya : 

Apa yang harus diperhatikan pada saat 

pengambilan contoh daging? 

Jawab : 

Dalam pengambilan contoh daging yang perlu 

diperhatikan adalah  

• bentuk fisik contoh yang akan diambil (daging 

segar, daging beku, daging olahan)   

• tujuan pengujian (uji mikrobiologis, kimiawi, 

atau residu).  

 

• Tanya : 

Bagian daging manakah yang harus diambil bila 

contoh berupa daging segar atau karkas segar? 

Jawab : 

Jika contoh berupa daging segar atau karkas 

segar, contoh daging dapat diambil dari berbagai 

tempat atau tempat tertentu secara purposif. 

Misalnya untuk pengujian mutu daging biasanya 

digunakan M. longissimus dorsi atau M. gluteus. 

  

• Tanya : 

Bagaimana pengambilan contoh bila berupa 

contoh daging olahan? 

Jawab : 

Untuk contoh daging olahan, dapat diambil 

berdasarkan unit kemasan (kaleng, plastik) yang 

utuh. 

 

•Tanya : 

Bagaimana pengambilan contoh bila contoh 

berupa daging/karkas segar atau beku? 

Jawab : 

Contoh yang diambil dari daging/karkas segar 

atau beku dapat berupa: 

• Contoh permukaan (surface samples), contoh 

permukaan digunakan untuk pengujian 

mikrobiologis, misalnya jumlah mikroorganisme 

pada permukaan daging/karkas (cfu/cm2 atau 

cfu/karkas ayam).Contoh permukaan ini bersifat 

non-destruktif, artinya contoh tidak dihancurkan 

(homogenisasi) dalam pengujian.  

•Contoh jaringan (deep tissue samples), contoh 

jaringan biasanya digunakan untuk pengujian 

mikrobiologis, kimiawi atau residu. 

 

• Tanya : 

Ada berapa cara pelaksanaan pengambilan 

contoh untuk contoh permukaan ? 

Jawab : 

Contoh permukaan dapat dilaksanakan dengan 

tiga cara, yaitu: 

a. Swab 

Cara ini digunakan untuk permukaan 

daging/karkas segar (panas atau dingin). Kapas 

bergagang (cotton swab) steril diusapkan pada 

permukaan daging/karkas dengan luas tertentu, 

umumnya 25 atau 50 cm2. Kemudian kapas 

bergagang tersebut dimasukkan ke dalam 

tabung/wadah berisi larutan pengencer steril. 

b. Excision 

Cara ini digunakan untuk permukaan daging 

beku. Contoh diambil dengan menggunakan cork 

borrer yang ditusukkan ke dalam daging (kurang 

lebih 2 mm dari permukaan). Perlu 

diperhitungkan luas permukaan yang diambil dan 

jumlah larutan pengencer, sehingga diperoleh 

jumlah mikroorganisme per cm2. 

c. Rinse technique 

Cara ini biasanya digunakan untuk contoh kecil 

(maksimum 2 kg), misalnya karkas ayam, sosis, 

dan lain-lain. Contoh tersebut ditimbang secara 

aseptik dan dimasukkan ke dalam plastik steril 

yang besarnya memadai, lalu tambahkan larutan 

pengencer steril sebanyak 9 kali berat contoh. 

Contoh jaringan diambil dari daging/karkas 

dengan menggunakan skalpel atau gunting dan 

pinset dengan kedalaman 0,5 sampai 1,0 cm dari 

permukaan daging/karkas, atau mengambil 

seluruh jaringan. 

 

Prosedur Pengambilan Contoh 
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Pemberian Label 

• Tanya : 

Bagaimana perlakuan pada contoh yang telah 

diambil selanjutnya? 

Jawab : 

Contoh yang telah diambil dimasukkan ke dalam 

wadah tertentu yang telah disiapkan. Pada 

wadah diberikan label yang memberikan 

keterangan atau informasi terhadap contoh 

tersebut. 

 

• Tanya : 

Keterangan atau Informasi apa saja yang 

diperlukan ada pada label wadah contoh 

tersebut? 

Jawab : 

Keterangan pada label meliputi antara lain: 

a. nama atau nomor contoh; 

b. deskripsi contoh; 

c. nama petugas pengambil contoh; 

d. nama dan alamat produsen atau pemilik 

contoh; 

e. keterangan batch/lot dan unit contoh yang 

diambil; 

f. hari dan tanggal pengambilan contoh; 

g. suhu saat pengambilan contoh; 

h. keterangan lain; 

i. uji yang akan dilakukan. 

 

Pengiriman Contoh 

• Tanya 

Apa saja yang harus diperhatikan dalam 

pengiriman contoh atau transportasi contoh dari 

tempat pengambilan contoh menuju 

kelaboratorium? 

Jawab : 

Yang harus diperhatikan selama Pengiriman 

contoh atau transportasi contoh dari tempat 

pengambilan contoh kelaboratorium perlu 

memperhatikan : 

•Waktu penyimpanan contoh 

•Kondisi penyimpanan contoh. 

•Sebaiknya contoh dapat diperiksa sesegera 

mungkin setelah pengambilan. 

•Contoh daging yang belum diolah (panas, dingin 

atau beku) harus diuji dalam waktu kurang dari 

24 jam setelah pengambilan contoh. 

 

 

•Selama pengiriman/transportasi, contoh 

disimpan dengan baik dan tidak boleh kontak 

langsung dengan es atau dry ice. 

• Tanya : 

Bagaimana cara penyimpanan contoh segar 

(panas dan dingin) dan contoh beku? 

Jawab : 

•Contoh segar (panas dan dingin) sebaiknya 

disimpan pada suhu 0–4oC. 

•Contoh beku harus disimpan tetap dalam 

keadaan beku (-20oC), misalnya menggunakan 

dry ice.  

• Tanya : 

Apa yang perlu diperhatikan untuk perlakuan 

contoh daging yang akan diuji mikrobiologis, 

kimiawi dan residu? 

Jawab : 

Untuk pengujian mikrobiologis, kimiawi dan 

residu, contoh daging tidak boleh ditambah zat 

pengawet.  

• Tanya : 

Bilaman zat pengawet digunakan sebagai media 

transport? 

Jawab : 

Kita dapat menggunakan zat pengawet (transport 

media) bila mana untuk contoh yang akan diuji 

patologis. 

 

=   drh. Agus Triana W = 
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PENTINGNYA KONSUMEN MENGENAL DAGING DAN PRODUK OLAHANNYA 
YANG AMAN DAN SEHAT UNTUK DIKONSUMSI   

Pendahuluan 

Daging dan produk olahannya merupakan bahan 
makanan yang cukup digemari di Indonesia. 
Walaupun krisis ekonomi sempat melanda 
Indonesia, tetapi konsumsi daging dan produk 
olahannya tidak langsung menurun secara 
signifikan.  Hal tersebut disebabkan semakin 
tingginya kesadaran masyarakat sebagai 
konsumen akan pentingnya nilai gizi dan nutrisi 
pada makanan yang dikonsumsinya, sehingga 
konsumsi daging dan produk olahannya 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Akan tetapi kesadaran masyarakat mengenai 
pentingnya nilai gizi dan nutrisi ini tidak serta 
merta didukung oleh pengetahuan masyarakat 
mengenai keamanan produk yang mereka 
konsumsi.  

Semakin maraknya kasus daging berformalin, 
daging gelonggongan, ayam tiren, daging bangkai 
dan produk olahan daging yang mengandung 
boraks serta zat pengawet lainnya yang tidak aman 
dikonsumsi oleh manusia dan beredar di pasar 
lokal akhir-akhir ini, maka perlu adanya suatu 
petunjuk praktis bagaimana cara mengenali daging 
yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta 
memenuhi standar daging yang ASUH (Aman, 
Sehat, Utuh dan Halal). 

Pembahasan 

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh 
masyarakat sebagai konsumen dalam memilih 
daging dan produk olahannya : 

1. Kualitas Daging 

Kualitas daging yang baik dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, baik pada waktu hewan masih 
hidup ataupun sesudah dipotong.  

Faktor yang mempengaruhi kualitas daging 
pada waktu hewan hidup adalah pada tata cara 
pemeliharaan, meliputi : pemberian pakan, tata 
laksana pemeliharaan dan perawatan 
kesehatan. Faktor yang mempengaruhi kualitas 
daging sesudah hewan dipotong adalah proses 
kesempurnaan pengeluaran darah dan 
kontaminasi sesudah hewan dipotong baik dari 
alat dan tempat pemotongan maupun proses 
distribusi dan cara penanganan daging ke 
tempat penjualan. 

2. Mengenal Ciri-ciri Daging Yang Baik dari 
Berbagai Hewan 

• Daging Sapi 

Daging Sapi Muda 

 Warna pada umumnya agak pucat, 
kelabu putih sampai merah pucat dan 
menjadi tua. 

 Terdiri dari serabut – serabut halus. 
 Konsistensi agak lembek. 
 Bau dan rasa berbeda dengan daging sapi 

dewasa. 

Daging Sapi Dewasa 

 Warna daging merah terang. 
 Berserabut halus dengan sedikit lemak. 
 Konsistensi liat / kenyal. 
 Bau dan rasa aromatis. 
 Bersih tidak ada darah. 
 Permukaan mengkilat. 

• Daging Kambing 

 Warna daging merah muda pucat. 
 Lemak menyerupai lemak domba warna 

putih. 
 Bau daging kambing jantan lebih 

menyengat daripada bau daging kambing 
betina. 
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• Daging Domba 

 Daging terdiri dari serabut halus. 
 Warna merah muda. 
 Konsistensi cukup tinggi. 
 Banyak lemak di otot. 
 Bau sangat khas. 
 Lemak berwarna putih. 

• Daging Kuda 

 Warna daging merah kehitaman hingga 
kecoklatan, karena pengaruh udara berubah 
menjadi biru. 

 Serabut otot besar dan panjang, konsistensi 
padat, diantara serabut tidak ditemukan 
lemak. 

 Bau dan rasa sedikit manis. 
 Lemak berwarna kuning emas dengan 

konsistensi lembek. 

• Daging Babi 

 Warna daging pucat sehingga merah muda. 
 Serabut halus dengan konsistensi padat dan 

berbau spesifik. 
 Otot pungung yang mengandung lemak 

umumnya kelihatan kelabu putih. 
 Pada umur tua daging berwarna lebih tua, 

sedikit lemak dan serabut kasar. 

• Daging Babi Hutan 

 Warna daging merah gelap. 
 Serabut otot besar. 
 Permukaan daging berminyak. 
 Baunya apek. 
 Banyak lemak di otot. 
 Bau sangat khas. 
 Lemak berwarna putih. 

• Daging Kerbau 

 Pada umumnya liat karena disembelih pada 
umur tua. 

 Serabut otot kasar dan lemaknya putih. 
 Rasanya hampir sama dengan daging sapi. 
 Warna daging merah tua / gelap. 

• Daging Ayam 

 Warna daging putih pucat. 
 Bagian otot dada dan otot paha kenyal. 
 Bau agak amis sampai tidak berbau. 

3. Identifikasi Pemalsuan Daging 

• Daging Ayam Berformalin 

a. Berwarna putih mengkilat. 
b. Konsistensi sangat kenyal. 
c. Permukaan kulit tegang. 
d. Bau khas formalin. 
e. Biasanya tidak dihinggapi lalat. 

• Daging Ayam Tiren 

a. Warna kulit kasark terdapat bercak – 
bercak darah pada bagian kepala, ekor, 
punggung, sayap, dan dada. 

b. Bau agak anyir. 
c. Konsistensi otot dada dan paha lembek. 
d. Serabut otot berwarna kemerahan. 
e. Pembuluh darah di daerah leher dan 

sayap penuh darah. 
f. Warna hati merah kehitaman. 
g. Bagian dalam karkas berwarna 

kemerahan. 
h. Ayam setelah di cabuti bulunya jika 

dimasukkan plastic akan keluar cairan 
memerah dalam plastic. 

i. Warna daging kebiruan dalam proses 
pembusukan. 

j. Daging ayam setelah digoreng bila 
diumpankan ke kucing tidak mau 
dimakan. 

• Daging Sapi Gelonggong 

a. Warna daging merah pucat. 
b. Konsistensi daging lembek. 
c. Permukaan daging basah. 
d. Biasanya penjual tidak menggantung daging 

tersebut karena jika digantung akan banyak 
mengeluarkan air sehingga berat daging 
berkurang. 
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• Daging Mati Sebelum Disembelih 

a. Bau khas bangkai. 
b. Irisan leher / bekas pemotongan rapi. 
c. Adanya darah yang membeku pada arteri / 

pembuluh darah dan vena jugularis. 
d. Warna daging kehitaman ( 3 – 5 jam 

setelah kematian ). 
Usus berwarna kebiruan. 

e. Paru, jantung dan organ lain masih ada 
darah. 

f. Konsistensi daging lama sekali bahkan 
sampai berlubang. 

g. Darah terkumpul sesuai saat terjatuh. 

• Daging Segar Yang Diawetkan Dengan Es Batu 

a. Warna daging agak pucat. 
b. Organ dalam agak mengeras. 
c. Bau khas daging berkurang. 
d. Permukaan daging agak basah. 

4. Produk Olahan Daging 

Produk olahan daging yang sering mengalami 
penambahan  bahan-bahan pengawet berbahaya 
adalah bakso, sosis, kornet dan dendeng. 
Produsen bakso yang nakal seringkali 
menambahkan boraks sebagai bahan pengenyal 
dan pengawet. Sedangkan sosis seringkali juga 
menggunakan boraks  disertai bahan pewarna 
berbahaya semisal rhodamin. Kornet dan 
dendeng seringkali menggunakan bahan 
pewarna. Oleh karena itu konsumen harus 
mengetahui ciri-ciri produk olahan daging yang 
ditambahkan zat pengawet dan pewarna 
tersebut.  

Berikut adalah ciri-ciri spesifik produk olahan 
yang mengandung bahan pengawet dan pewarna 
yang berbahaya : 

a. Konsistensi produk sangat kenyal dan 
cenderung agak keras 

b. Bau daging tertutupi bau khas bahan 
pengawet 

c. Warna produk sangat terang, tidak seperti 
warna daging pada umumnya 

d. Produk dapat awet dan tahan lama hingga 
berhari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa 
dimasukkan ke dalam lemari pendingin. 

Selain itu, produsen produk olahan daging harus 
mencantumkan label komposisi makanan bila 
produk tersebut ditambahkan zat aditif semisal 
pewarna makanan atau MSG, disertai dengan 
nomor lulus uji dari badan terkait semisal Badan 
POM ataupun NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dari 
dinas peternakan setempat. 

Kesimpulan dan Saran 

Melihat maraknya peredaran daging dan produk 
olahannya yang tidak memenuhi standar ASUH 
(Aman, Sehat, Utuh dan Halal), maka selain 
penyuluhan dari dinas peternakan terkait kepada 
peternak, produsen, pedagang dan konsumen, 
sikap pro aktif dari masyarakat dalam melindungi 
dirinya dan keluarganya dari bahan makanan yang 
tidak aman dikonsumsi merupakan tindakan 
prefentif yang paling ampuh untuk mengurangi 
bahkan mencegah maraknya kasus peredaran 
daging dan produk olahannya yang tidak sesuai 
dengan standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan 
Halal). 

Pemberian label komposisi serta nomor lulus uji 
dari Badan POM atau NKV (Nomor Kontrol 
Veteriner) menjadi petunjuk penting bahwa 
produk olahan tersebut telah aman dan layak 
untuk dikonsumsi dapat menjadi acuan bagi 
masyarakat dalam memilih produk olahan yang 
aman untuk dikonsumsi. 
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