
  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang     

 Pangan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia.Keamanan 

pangan menurut UU RI No. 7 Tahun (1996) adalah upaya yang diperlukan untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda-benda yang 

dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan bagi kesehatan manusia. Pangan 

yang tidak aman dapat menyebabkan berbagai macam penyakit yang disebut dengan 

foodborne diseases, yaitu gejala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi pangan 

yang mengandung bahan atau senyawa beracun atau organimse pathogen. 

 Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran pada pangan ada tiga hal  

yaitu, pertama penanganan makanan dan minuman tidak dilakukan sesuai dengan 

syarat-sarat kebersihan. Kedua Peralatan yang digunakan dalam proses menyiapkan, 

mengolah dan menyajikan makanan tidak dibersihkan sebagaimana mestinya. 

Terakhir adalah   mendiamkan makanan terlalu lama dilingkungan yang suhunya 

memungkinkan berbagai mikroorganisme berkembang biak. 

 Sebagai bagian dari bahan pangan, minuman yang dijual dipinggiran jalan 

memiliki kandungan bakteri yang relatif tinggi yaitu rata-rata 10
5
 CFU/ml (colony 

forming unit) dan diantaranya mengandung 10
3
 koliform MPN/ml dan 10

3
 koliform 

fekal MPN/ml. Berdasarkan angka tersebut, tingginya kontaminasi pada minuman 

menunjukkan bahwa penggunaan air oleh pedangang tidak dilakukan sesuai dengan 

rinsip-prinsip higiene sanitasi makanan dan minuman (Winarno, 1993). 
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Minuman yang terkontaminasi oleh bekteri memiliki batas konsumsi selama 

dijajakan oleh para pedagang minuman. Pada suhu yang cocok satu bekteri akan 

berkembang biak lebih dari 500.000 sel dalam 7 jam dan dalam 9 jam meningkat 

menjadi 2.000.000 sel kemudian dalam 12 jam sudah menjadi 1.000.00.000 (satu 

milyar) sel. Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa kemungkian kontaminasi 

minuman oleh bakteri dapat menimbulkan berbagai macam penyebab penyakit. 

(Depkes RI, 2003). Minuman yang dijual oleh pedagang dipinggiran jalan  yang 

masih dijamin aman untuk dikonsumsi paling lama dalam waktu 6 jam, karena 

setelah lebih dari 6 jam dijajakan kondisi minuman sudah tercemar bekteri yang 

melebihi ambang batas minuman untuk layak dikonsumsi (fardiaz, 1992). 

Kelompok mikroorganisme yang paling banyak ditemukan sebagai jasad 

kontaminan pada bahan makanan dan minuman adalah bakteri koliform. Bakteri 

coliform ialah kelompok bakteri gram negatif yang bersifat aerob dan anaerob 

fakultatif, berbentuk batang, tidak berspora, merupakan flora normal saluran 

pencernaan manusia, contohnya E. coli  (Dwijoseputro, 1985). Menurut Supardi dan 

Sukamto (1999), Minuman yang terkontaminasi oleh bakteri golongan coliform dapat 

menimbulkan berbagai penyakit bagi manusia, misalnya diare oleh bakteri E.coli, 

tifus yang disebabkan oleh Salmonella typhosa, disentri basiler yang disebabkan oleh 

bakteri Shigella dysenteriae dan penyakit kolera yang disebabkan oleh bakteri Vibrio 

cholerae. 

Berbagai jenis minuman di Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis 

karena dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi. Rata-rata kebutuhan gizi yang 



3 

      

dapat terpenuhi oleh minuman sekitar 35%. (Wecker, 1991 dalam Handayani dan 

Kurniawati). Akan tetapi penyakit yang disebabkan oleh berbagai minuman di 

Indonesia sekarang ini masih menjadi masalah kesehatan dan hampir setiap tahun 

kasus keracunan memiliki angka kejadiannya cukup tinggi (Hamid,2008) 

Berdasarkan data dari FAO / WHO (2007) dalam Yulianti (2008), penderita 

penyakit menular maupun tidak menular akibat  pangan yang tercemar di Indonesia 

dari tahun 2001 hingga 2007 dilaporkan dari 663 kejadian luar biasa keracunan 

pangan 15,29% disebabkan oleh pencemaran mikroba. Sedangkan pada laporan 

tahunan BPOM tahun 2011 disampaikan juga bahwa  terdapat 128 kasus kejadian 

luar biasa keracunan pangan dan sebanyak 128 kasus tersebut 38 kasus (29,69%) 

disebabkan oleh pencemaran mikroorganisme (BPOM, 2012) 

Selanjutnya,  data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

(2012)  mengenai kejadian luar biasa (KLB) kasus penyakit dan  keracunan pangan 

pada tahun 2009, terdapat 305 kasus penyakit dengan berbagai sebab yang mana 

sebanyak 18,69% diakibatkan oleh keracunan pangan. Pada tahun 2010  jumlah kasus 

menjadi 400 kasus dimana 9,03% disebabkan oleh keracunan pangan. Kemudian, 

data terakhir pada tahun 2011 terdapat 788 kasus yang mana sebanyak 6,31% 

diakibatkan oleh keracunan pangan.  

Sejalan dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi pangan, terciptalah variasi 

berbagai jenis minuman. Salah satunya adalah minuman Cappucino Cincau yang saat ini 

banyak digemari oleh para mahasiswa dan juga masyarakat disekitar kota Malang. Minuman 

Cappucino cincau merupakan hasil perpaduan dari racikan kopi dan olahan daun cincau yang 

memberikan cita rasa baru minum kopi sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang digemari 
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oleh masyarakat (Bambang, 2012). Tempat penjualan minuman cappucino cincau berada di 

peinggiran jalan raya yang mana pada tempat tersebut sangat rawan sekali terjadinya 

kontaminasi mikroba apabila dalam penyajian, pengolahan maupun pengepakan bahan-

bahannya tidak dilakukan secara higienis.  

Tingginya aktifitas Mahasiswa di kampus berpengaruh terhadap pola 

konsumsi mereka, khususnya dalam mengkonsumsi jenis minuman. Mahasiswa 

cenderung memilih minuman yang praktis, siap saji serta ekonomis (harga 

terjangkau) tanpa memperhatikan kualitas minuman ditinjau dari segi kebersihan dan 

kesehatan.  

Menurut penelitian Isnawati (2012),  mengenai hubungan higiene sanitasi 

dengan keberadaan bakteri coliform dalam es jeruk di warung makan kelurahan 

Tembalang dapat diketahui bahwa 31,25% sampel positif mengandung bakteri 

coliform yang berasal dari warung dengan personal hygiene penjamah baik dan 

43,75% sampel positif mengandung bakteri coliform yang berasal dari warung 

dengan personal hygiene penjamah kurang baik. Hasil penelitian Arindy, (2012) 

tentang  analisis kandungan mikroba pada berbagai minuman jajanan dan tingkat 

pengetahuan berdagang minuman sehat pada pedagang kaki lima disekitar kampus 

Kota Malang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara jumlah total mikroba yang 

diambil pada sampel es kelapa muda dan es campur saat awal dijajakan dengan 

setelah 7 jam setelah dijajakan yakni mengalami peningkatan dengan selisih 6301 

koloni /ml total koliform. Selisih berkisar antara 7,4 x 10
2 

koloni/ml untuk total 

bakteri, selisih berkisar antara 3,6x10
3
 koloni/ml untuk total jamur. Hasil perhitungan 

uji korelasi product moment menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara tingkat 
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pengetahuan berdagang minuman sehat dengan jumlah total kandungan mikroba pada 

es campur dan es kelapa muda. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk   

melakukan penelitian tentang analisis kandungan total koliform dan tingkat 

kebersihan pedagang  untuk menentukan batas optimal konsumsi minuman cappucino 

cincau yang dijual dilingkungan kampus kota malang.  

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Berapa kandungan total koliform dalam minuman cappucino cincau antar 

pedagang dilingkungan kampus Kota Malang ? 

2. Adakah perbedaan jumlah total koliform dalam minuman cappucino cincau di 4 

lokasi antar pedagang di lingkungan kampus Kota Malang ? 

3. Bagaimana hubungan tingkat kebersihan antar pedagang minuman cappucino 

cincau yang dijual dengan jumlah total koliform di lingkungan kampus Kota 

Malang ? 

4. Berapa batas optimal konsumsi minuman cappucino cincau dalam proses 

penyimpanan ?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui  kandungan total koliform dalam minuman cappucino cincau antar 

pedagang di lingkungan kampus Kota Malang. 

2. Mengetahui perbedaan jumlah total koliform dalam minuman cappucino cincau 

di 4 lokasi antar pedagang di lingkungan kampus Kota Malang. 

3. Mengetahui hubungan tingkat kebersihan antar pedagang minuman cappucino 

cincau dengan jumlah total koliform di lingkungan kampus Kota Malang. 

4. Mengetahui batas optimal konsumsi minuman cappucino cincau dalam proses 

penyimpanan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan pengetahuan bagi para pelajar dilingkungan kampus Kota Malang 

khususnya dan umumnya masyarakat luar untuk dapat selektif dalam membeli 

makanan atau minuman yang di jual oleh pedagang di pinggiran jalan. 

2. Memberikan informasi bagi BPOM ( Badan Pengawas Obat dan Makanan ) dan 

Dinas Kesehatan Kota Malang dalam hal pengawasan hygienetas makanan dan 

minuman jajan. 

3. Menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan pengembangan 

penelitian selanjutnya dibidang pangan guna perbaikan kualitas makanan dan 

minuman.  
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1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari fokus 

permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah minuman cappucino cincau yang ada 

diligkungan kampus Kota Malang 

2. Objek dalam penelitian ini adalah jumlah total koliform dengan menggunakan 

metode MPN dan tingkat kebersihan pedagang minuman cappucino cincau yang 

disesuaikan dengan Kepmenkes RI No. 942/Menkes/SK/VII/2003.  

3. Parameter yang diukur adalah jumlah total koliform dan tingkat kebersihan 

pedagang minuman cappucino cincau yang berada pada 4 lokasi dilingkungan 

kampus Kota Malang. 

 

1.4  Definisi Operasional 

1. Bakteri Koliform : satu grup bakteri heterogen, bentuk batang, gram negatif, 

kuman ini digunakan sebagai indikator adanya pencemaran yang berasal dari 

kotoran manusia atau hewan dan menunjukkan kondisi sanitasi yang tidak baik 

terhadap  makanan dan minuman ( Supardi dan Sukamto, 1999). 

2. Tingkat kebersihan pedagang : Acuan yang terdapat pada prinsip-prinsip higiene 

sanitasi makanan dan minuman  (Depkes RI tahun , 2004). 

3. Pedagang minuman : Kelompok atau perorangan yang menjalankan usahanya 

berjualan minuman menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, 

pingir-pingir jalan umum, dan lain ( Hasyim, 2011). 
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4. Cappucino cincau : Minuman hasil perpaduan dari racikan kopi dan olahan daun 

cincau yang memberikan cita rasa baru minum kopi (Bambang, 2012) 

5. Kampus Kota Malang :  Lokasi yang digunakan untuk pengambilan sampel dan 

observasi pada saat pelaksanaan kegiatan penelitian.  


