
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 Pangan merupakan kebutuhan paling dasar bagi manusia. Oleh karena itu, 

ketersediaan pangan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya, terus 

diupayakan oleh pemerintah antara lain melalui program ketahanan pangan. 

Melalui program tersebut diharapkan masyarakat dapat memperoleh pangan yang 

cukup, aman, bergizi, sehat, dan halal untuk dikonsumsi (Djaafar dan Rahayu, 

2007). Keamanan diartikan sebagai keadaan yang bebas dari bahaya cedera atau 

kerusakan pada pemakaiannya. Aspek keamanan apabila tidak diperhatikan, maka 

makanan dapat berbalik menjadi sumber malapetaka, sumber penyakit dan 

kematian. (Ariyani dan Anwar, 2006).  

 Tanaman tebu (Saccharum officinarum L) merupakan tanaman 

perkebunan semusim yang mempunyai sifat tersendiri, sebab didalam batangnya 

terdapat zat gula. Tebu termasuk keluarga rumput-rumputan (Graminae) seperti 

halnya padi, glagah, dan bambu (Supriyadi, 1992). Telah diketahui selama ini 

bahwa tebu merupakan bahan pokok untuk pembuatan gula. Selain dijadikan gula, 

tebu juga dapat diambil sari airnya yang tentunya sedap dan manis rasanya.  

 Pesatnya perkembangan berbagai kebutuhan masyarakat di Kota Malang, 

diikuti juga dengan pesatnya perkembangan jajanan di Kota Malang. Keberadaan 

jajanan pinggir jalan ini dapat memberikan lebih banyak variasi aneka jajanan 

makanan dan minuman yang bisa ditemukan dan dikonsumsi oleh masyarakat 
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secara praktis dengan harga yang relatif murah.. Hal ini membuka peluang usaha 

bagi masyarakat untuk menjual minuman sari tebu. Minuman sari tebu didapat 

dari menggiling batang tebu dan diambil sarinya. Di sepanjang jalan- jalan di Kota 

Malang dapat ditemui beberapa penjual minuman sari tebu. Minuman dingin ini 

banyak diminati oleh hampir semua orang karena selain harganya yang 

terjangkau, juga karena rasanya yang segar bila di minum pada siang hari.   

 Seiring dengan itu, yang menjadi permasalahan adalah apakah minuman 

sari tebu yang dikonsumsi masyarakat tersebut sudah memperhatikan prinsip-

prinsip sanitasi pangan yang benar dan dianjurkan, sehingga dapat menghasilkan 

produk minuman higienis dan tidak menimbulkan penyakit yang serius pada 

konsumen. Fardiaz (1993) menyatakan bahwa dalam beberapa tahap proses 

pengolahan kadang-kadang dapat menambah jumlah dan jenis mikroba yang 

terdapat di dalam makanan, misalnya kontaminasi dari alat-alat pengolahan yang 

digunakan, penyimpanan pada kondisi yang memungkinkan untuk pertumbuhan 

mikroba dan sebagainya. Pengolahan dan penyimpanan yang kurang baik juga 

dapat merangsang pertumbuhan bakteri patogen. 

 Berdasarkan hasil penelitian Dwi Ariyani dan Faisal Anwar pada tahun 

(2006) untuk mengetahui mutu mikrobiologis minuman jajanan di sekolah dasar 

wilayah Bogor Tengah, di SD Panaragan, SD Empang dan SD Papandayan Bogor 

sebagian besar minuman jajanan di ketiga SD rata-rata mengandung total mikroba 

diatas 10
6
 koloni/gram. Minuman yang dijual di ketiga SD termasuk minuman 

yang beresiko tinggi. Pada penelitian Ika Purnamasari tahun 2009 untuk 

mengetahui kandungan Escherichia coli pada es krim yang dijajakan di kecamatan 
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Medan Petisah mengandung 2-12 koli tinja/100ml. sedangkan pada sampel yang 

diambil 7 jam setelah dijajakan mengandung Escherichia coli berkisar antara 2,2-6 

koli tinja/100ml.  

 Mutu mikrobiologis suatu produk pangan menggambarkan sejauh mana 

aman dari kontaminasi mikroba dan aman untuk dikonsumsi. Mutu mikrobiologis 

dapat diketahui melalui pengujian mikrobiologis secara kualitatif dan kuantitatif. 

Pengujian kualitatif dilakukan dengan menggunakan media pertumbuhan mikroba 

selektif, sedangkan pengujian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode 

TPC (Total Plate Count) dan MPN (Most Probable Number).  

 Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang “Uji 

Mutu Mikrobiologis Minuman Sari Tebu Berdasarkan Angka Lempeng 

Total Koloni Bakteri dan MPN Koliform Pedagang di Kota Malang Sebagai 

Sumber Belajar SMA”. Dengan dilakukannya penelitian tersebut diharapkan 

dapat mengetahui tingkat keamanan minuman sari tebu dari segi mikrobiologis 

dan juga agar masyarakat lebih cermat dalam memilih minuman yang sehat dan 

higienis untuk dikonsumsi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

(1) Bagaimanakah mutu mikrobiologis minuman sari tebu yang dijual 

beberapa pedagang di kota Malang berdasarkan Angka Lempeng Total 

koloni bakteri?  
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(2) Bagaimanakah mutu mikrobiologis minuman sari tebu yang dijual 

beberapa pedagang di kota Malang berdasarkan MPN Koliform? 

(3) Bagaimana hasil penelitian ini dikembangkan menjadi sumber belajar 

biologi SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

(1) Untuk mengidentifikasi mutu mikrobiologis minuman sari tebu yang dijual 

beberapa pedagang di kota Malang berdasarkan Angka Lempeng Total 

koloni bakteri. 

(2) Untuk mengidentifikasi mutu mikrobiologis minuman sari tebu yang dijual 

beberapa pedagang di kota Malang berdasarkan MPN Koliform. 

(3) Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi SMA pada materi Bakteri 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

(1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar cermat dalam memilih 

minuman sari tebu yang dijual pedagang di kota Malang 

(2) Sebagai masukan bagi BPOM (badan Pengawas Obat Makanan) dan Dinas 

Kesehatan kota Malang dalam hal pengawasan higiene sanitasi makanan 

dan minuman jajanan. 
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(3) Sebagai masukan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan cemaran mikroba dalam pangan. 

(4) Sebagai guru dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran pada kelas X 

SMA dengan SK memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk 

hidup dan KD mendiskripsikan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria dan 

peranannya bagi kehidupan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut :  

(1) Obyek dalam penelitian ini adalah minuman sari tebu yang dijual beberapa 

pedagang di kota Malang. 

(2) Uji mutu mikrobiologis minuman sari tebu akan dianalisis dengan 

menggunakan metode TPC (Total Plate Count) untuk mengetahui jumlah 

total bakteri dan MPN (Most Probable Number) untuk mengetahui jumlah 

total koliform. 

 

1.6 Definisi Istilah 

 Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Mutu mikrobiologis adalah Analisa baik bahan baku (air) maupun bahan 

kemas terhadap mikroorganisme patogen yang bersifat racun dan apabila 

dibiarkan berada dalam produk dapat memberi pengaruh buruk untuk 

kesehatan tubuh (Sera,2012). 
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(2) Sari tebu adalah Ekstrak cairan dari batang tebu yang yang didapat dari 

menggiling tebu dan diambil sarinya.  

(3) Angka Lempeng Total/ (Total Plate Count) adalah Jumlah mikroba aerob 

mesofilik per gram atau per milliliter contoh yang ditentukan melalui 

metode standart. 

(4) MPN (Most Probable Number) adalah Angka perkiraan (per ml/ per gram 

atau per 100 ml / per 100 gram) mikroba yang ada dalam contoh, 

berdasarkan pada keberadaannya dalam alikuot replikat yang disiapkan 

melalui pengenceran desimal (SNI, 2009). 

(5) Koloni adalah Pertumbuhan mikroba pada media kultur padat dan semi 

padat yang dapat dilihat secara visual (SNI, 2009). 

(6) Bakteri adalah Mikroba bersel tunggal yang memiliki dinding sel, 

berkembang biak dengan membelah diri, dan mempunyai empat bentuk 

utama yaitu kokus (bulat), basil (seperti batang), koma dan spiral (SNI, 

2009). 

(7) Koliform adalah Suatu grup bakteri heterogen, bentuk batang pendek dengan 

ukuran 0.5-1.0 x 1.0-3.0 μm, dan termasuk bakteri gram negative (Supardi et 

al 1999 dalam Sirindon 2008). 


