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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia penyakit yang disebabkan oleh minuman masih menjadi

masalah kesehatan masyarakat. Hampir setiap tahun kasus keracunan selalu ada

dan angka kejadiannya cukup tinggi. Seluruh kasus keracunan minuman yang ada,

semua bersumber pada lingkungan yang tidak bersih. Ironisnya minuman yang

tidak hygienis tersebut banyak dijual d tempat-tempat yang ramai (Hamid, 2008).

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan

manusia. Salah satu makanan yang semakin digemari di masyarakat yaitu

minuman jajanan. Minuman jajanan (street food) umumnya digemari masyarakat

khususnya di lingkungan sekolah dan pusat perkuliahan (kampus) di kota Malang.

Minuman jajanan di sekitar kampus sangat beragam jenisnya, yaitu berupa

minuman, makanan kecil, dan makanan berat baik yang dijual di rumah makan

maupun di pinggir jalan (Winarno, 1993).

Sebenarnya peranan minuman jajanan di Indonesia sangat strategis, karena

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

terpenuhi oleh minuman jajanan hingga sekitar 35% (Wecker, 1991 dalam

Handayani dan Kurniawati, 2009). Tetapi bila kondisi minuman jajanan tidak

memenuhi syarat justru menjadi sumber pengganggu kesehatan.

Mahasiswa memilih minuman jajanan karena minuman jajanan itu praktis,

murah serat memiliki cita rasa yang menarik. Dari sudut ekonomi minuman
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jajanan merupakan minuman yang harganya relatif murah, selain itu juga

mempunyai kontribusi dalam menyumbang asupan energi dan menjadi bagian

penting dari system suplai makanan khususnya terhadap konsumsi mahasiswa.

Berdasarkan data dari FAO/WHO (2007) dalam Yuliatin (2008), ratusan

juta manusia menderita penyakit menular maupun tidak menular karena pangan

yang tercemar. Dari data yang diterima, sejak tahun 2001 hingga 1 september

2007 dilaporkan bahwa dari 663 kejadian luar biasa keracunan pangan di

Indonesia, 23,5% disebabkan oleh pangan dari jasaboga atau catering dan 14,9%

disebabkan oleh pangan jajanan. Adapun penyebab keracunan tersebut disebabkan

oleh mikroba sebesar 15,29% dan bahan kimia sebesar 3,53%.

Bakteri merupakan salah satu zat pencemar yang potensial dalam

kerusakan  makanan dan minuman. Pada suhu dan lingkungan yang cocok, satu

bakteri akan berkembang biak lebih dari 500.000 sel dalam 7 jam dan dalam 9 jam

telah berkembang menjadi 2.000.000 (dua juta) sel, dalam 12 jam sudah menjadi

1.000.000.000 (satu milyar) sel. Kemungkinan menjadi penyebab penyakit sangat

besar. Minuman yang masih dijamin aman untuk dikonsumsi paling lama dalam

waktu 6 jam, karena setelah itu kondisi minuman sudah tercemar berat (Depkes

RI, 2004).

Pada umumnya minuman jajanan relatif tinggi kandungan bakterinya yaitu

rata-rata 105 CFU/ml (colony forming unit) dan diantaranya mengandung 103

koliform MPN/ml dan 103 koliform fekal MPN/ml. Tingginya kontaminasi

tersebut menunjukkan penggunaan air yang tidak bersih dan tidak adanya

perlakuan pemanasan sebelumnya (Winarno, 1993). Keberadaan mikroba dalam
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sumber air atau makanan merupakan indikasi pasti terjadinya kontaminasi bakteri

(Winarno, 1993).

Beberapa jenis minuman yang dalam proses pengolahannya tidak

dilakukan pemanasan, seperti es kelapa muda, es campur, es pisang ijo, es cincau

dan masih banyak lagi. Minuman tersebut sangat rentan terhadap kontaminasi

mikroba. Kontaminasi mikroba pada minuman jajanan dapat disebabkan oleh

bahan baku, peralatan pengolahan, es batu dan lingkungan tempat berjualan yang

kurang bersih (Fardiaz, 1994).

Kemungkinan adanya penyakit yang ditularkan melalui minuman maka

pengawasan dan pemeriksaan mutu sanitasi serta persyaratan kesehatan pada

semua minuman jajanan perlu dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan

pedagang minuman jajanan mempunyai pengetahuan yang kurang tentang

pengolahan pangan yang aman, kurang mempunyai akses terhadap air bersih serta

fasilitas cuci dan buang sampah yang minim.

Pedagang kaki lima menggunakan segala peralatan untuk menyimpan atau

menyajikan dan membuat minuman untuk dijual kepada konsumennya. Minuman

yang dijual oleh pedagang kaki lima dapat menimbulkan risiko untuk menularkan

penyakit karena minuman, keracunan minuman, dan gangguan kesehatan lainnya.

Pedagang kaki lima yang memenuhi syarat kesehatan jika ditunjang dengan

kebersihan perorangan, sanitasi fasilitas, dan sanitasi makanan atau minuman

yang baik.

Para pedagang kaki lima yang menjajakan minuman umumnya tidak

memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, khususnya dalam hal hygiene dan
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sanitasi pengolahan makanan atau pun minuman. Mereka menyiapkan minuman

berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya ketika menyiapkan minuman di

rumah dan tidak menyadari bahwa aturan dalam penyiapan makanan atau

minuman yang aman dengan jumlah besar ternyata berbeda dengan aturan dalam

penyiapan makanan atau minuman untuk keluarga sendiri. Sebagai contoh

makanan dalam jumlah besar memerlukan waktu yang lebih lama untuk

didinginkan sampai mencapai suhu yang aman, kecuali jika makanan tersebut

secara hati-hati dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil atau jika

dapurnya dilengkapi lemari es dengan sistem sirkulasi udara (konveksi) yang

dapat meningkatkan kecepatan pemindahan panas.

Pengetahuan pedagang kaki lima tentang hygiene dan sanitasi pengolahan

yang minuman akan sangat mempengaruhi kualitas minuman yang disajikan

kepada konsumen (Hartono, 2002).

Mutu mikrobiologis minuman jajanan 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 tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang

“Analisis Kandungan Mikroba pada Berbagai Minuman Jajanan dan

Tingkat Pengetahuan Berdagang Minuman Sehat pada Pedagang Kaki Lima

di Sekitar Kampus Kota Malang”. Dengan dilakukannya penelitian tersebut

diharapkan dapat mengetahui tingkat keamanan minuman jajanan dari segi
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mikrobiologis dan juga agar masyarakat lebih cermat dalam memilih minuman

jajanan yang sehat dan hygienis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

(1) Bagaimana kandungan mikroba pada berbagai minuman jajanan yang

dijual pedagang kaki lima disekitar kampus Kota Malang?

(a) Adakah perbedaan antara kandungan total koliform berbagai minuman

jajanan pada awal dijajakan dengan setelah 7 jam dijajakan oleh

pedagang kaki lima di sekitar kampus Kota Malang?

(b) Adakah perbedaan antara kandungan total bakteri berbagai minuman

jajanan pada awal dijajakan dengan setelah 7 jam dijajakan oleh

pedagang kaki lima di sekitar kampus Kota Malang?

(c) Adakah perbedaan antara kandungan total jamur berbagai minuman

jajanan pada awal dijajakan dengan setelah 7 jam dijajakan oleh

pedagang kaki lima di sekitar kampus Kota Malang?

(2) Adakah hubungan antara tingkat pengetahuan berdagang minuman sehat

dengan jumlah total kandungan mikroba pada berbagai minuman jajanan

yang dijual pedagang kaki lima di sekitar kampus Kota Malang?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

(1) Untuk mengetahui kandungan mikroba pada berbagai minuman jajanan

yang dijual pedagang kaki lima di sekitar kampus Kota Malang

(a) Untuk mengetahui perbedaan antara kandungan total koliform berbagai

minuman jajanan pada awal dijajakan dengan setelah 7 jam dijajakan

oleh pedagang kaki lima di sekitar kampus Kota Malang

(b) Untuk mengetahui perbedaan antara kandungan total bakteri berbagai

minuman jajanan pada awal dijajakan dengan setelah 7 jam dijajakan

oleh pedagang kaki lima di sekitar kampus Kota Malang

(c) Untuk mengetahui perbedaan antara kandungan total jamur berbagai

minuman jajanan pada awal dijajakan dengan setelah 7 jam dijajakan

oleh pedagang kaki lima di sekitar kampus Kota Malang

(2) Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan berdagang

minuman sehat dengan jumlah total kandungan mikroba pada berbagai

minuman jajanan yang dijual pedagang kaki lima di sekitar kampus Kota

Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

(1) Sebagai informasi dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi

mahasiswa dalam mengkonsumsi minuman yang dijual oleh pedagang

kaki lima di sekitar kampus Kota Malang.
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(2) Memberikan informasi serta memberikan bukti mengenai kebersihan

bahan pangan dan proses pengolahan khususnya minuman yang disajikan

oleh pedagang kaki lima di sekitar kampus Kota Malang. Hal ini

dimaksudkan agar baik produsen maupun konsumen akan lebih

memperhatikan kebersihan proses pengolahan serta bahan pangan baik

yang akan diolah maupun yang akan dikonsumsi untuk memperkecil

potensi bahaya penyakit yang dapat terjadi.

(3) Sebagai masukan bagi lembaga terkait dan Dinas Kesehatan Kota Malang

khususnya bagian kesehatan lingkungan dalam hal pengawasan kebersihan

minuman yang dijajakan oleh pedagang kaki lima.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya

batasan penelitian sebagai berikut :

(1) Obyek dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang menjual

berbagai minuman jajanan disekitar kampus Kota Malang

(2) Materi dalam penelitian ini adalah analisis jumlah total koliform yang

akan dianalisis dengan menggunakan metode MPN (Most Probable

Number), total bakteri dan total jamur yang akan dianalisis dengan

menggunakan metode TPC (Total Plate Count) serta tingkat pengetahuan

berdagang minuman sehat pada pedagang kaki lima

(3) Lokasi penelitian yang digunakan adalah di sekitar kampus Kota Malang

yang dipilih dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling
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1.6 Definisi Istilah

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Analisis kandungan adalah mempelajari faktor, unsur, variabel, dan lain-

lain yang terdapat dalam suatu bahan atau barang yang menimbulkan suatu

masalah atau membina suatu bahan agar bisa ditanggulangi dan

dimanfaatkan (Yatim, 2003).

(2) Kandungan mikroba adalah adanya suatu organisme uniseluler yang

terdapat di dalam suatu bahan (Hastuti et al, 2006).

(3) Minuman jajanan adalah minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh

pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum

lainnya yang langsung dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih

lanjut (Salim, 1991).

(4) Tingkat Pengetahuan Berdagang Minuman Sehat adalah derajat

pemahaman dan kesadaran pedagang makanan kaki lima mengenai

sanitasi dan hygiene pengolahan minuman yang sehat (Yatim, 2003).

(5) Pedagang kaki lima adalah istilah untuk menyebut penjual atau penjaja

dagangan yang menggunakan gerobak (Salim, 1991).

(6) Di sekitar kampus adalah ruang lingkup atau lingkungan yang berdekatan

dengan pusat perkuliahan (Yatim, 2003).


