
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.Latar Belakang 

Makanan merupakan salah satu dari tiga sumber kebutuhan dasar bagi 

kehidupan manusia selain sandang dan papan. Sandang dan papan menjadi 

kebutuhan pokok manusia karena keduanya berguna untuk member perlindungan 

bagi tiap manusia dalam menjalani proses kehidupan pribadi maupun hubungan 

interaksi social satu dengan yang lainnya. Makanan adalah sumber energi manusia 

agar dapat beraktivitas sehari-hari. Makanan yang baik untuk dikonsumsi adalah 

makanan yang  sehat dan aman (Depkes RI, 2004). 

Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi yang seimbang, 

mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh 

kembang seperti bahan yang mengandung protein hewani yang baik dan segar, 

sayur mayur yang segar dan tidak rusak, serta makanan yang melalui proses 

pengolahan tidak berubah warna dan rasa, bahan tambahan dan penolong harus 

memenuhi persyaratan minimal makanan sehat yang berlaku. Makanan yang 

aman adalah makanan yang tidak tercemar oleh bahan pencemar kimia, bahan 

pencemar biologi, dan bahan pencemar fisik (Depkes, 2007). Adapun pengawasan 

makanan bertujuan untuk melindungi masyarakat konsumen terhadap 

kemungkinan peredaran makanan yang tidak memenuhi standar dan pesyaratan 

kesehatan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan (BPOM, 1997).
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Kebersihan dan keamanan makanan harus selalu terjaga. Apabila makanan 

yang dikonsumsi tercemar atau tidak aman maka akan menjadi salah satu 

penyebab terjadinya gangguan kesehatan dalam tubuh kita. Paling sering terjadi 

dalam kasus keracunan makanan adalah cemaran yang disebabkan oleh cemaran 

biologi. Mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil yang tidak 

dapat dilihat oleh mata telanjang, untuk melihatnya diperlukan alat mikroskop. 

Kelompok utama mikroorganisme ialah bakteri, fungi, protozoa, algae dan virus. 

Bakteri coliform merupakan golongan bakteri intestinal, yaitu hidup dalam saluran 

pencernaan manusia. Bakteri coliform merupakan bakteri indikator, bakteri 

patogenik dan masuk dalam golongan mikroorganisme yang lazim digunakan 

sebagai indikator, di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan 

sesuatu telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Cemaran biologi disebabkan 

oleh berbagai bakteri anaerob, seperti bakteri Coliform: Salmonella, Shigella, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Vibrio, dan lain sebagainya 

(Depkes, 2007). 

Bakso merupakan salah satu makanan khas kota Malang. Bakso didefinisikan 

sebagai daging yang dihaluskan, dicampur dengan tepung pati, lalu dibentuk 

bulat-bulat dengan tangan sebesar kelereng atau lebih besar dan dimasukkan ke 

dalam air panas jika ingin dikonsumsi (IPB, 2007). Bakso biasanya disajikan 

dengan mie beserta kuah dan dapat juga disajikan dengan cara dibakar terlebih 

dahulu sehingga dinamakan dengan Bakso Bakar. Bakso bakar merupakan salah 

satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, karena harganya yang 
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relatif murah, rasanya yang enak dan penampilan yang menarik sehingga jajanan 

ini sangat digemari oleh masyarakat.  

Menurut (Andi, 2012) Pasar Minggu Kota Malang merupakan salah satu 

alternatif bagi warga Malang yang ingin berbelanja dengan budget terbatas untuk 

mendapatkan barang dengan kualitas yang cukup lumayan. Pasar ini memang 

hanya bisa masyarakat temui di hari Minggu saja dan tentunya berada di Kota 

Malang. Pasar minggu merupakan pasar dengan kawasan terbuka atau tidak 

memiliki gedung yang permanen, dan pasar ini berdiri di daerah stadion Gajayana 

kota Malang setiap hari minggu. Pasar minggu kota Malang juga menjual 

berbagai macam kuliner dari yang makanan utama hingga jajanan. Salah satunya 

adalah bakso bakar. Ada lebih ratusan orang yang mengunjungi Pasar Minggu tiap 

minggunya. Manusia dapat menjadi salah satu pembawa bakteri yang dapat 

mengontaminasi makanan, sehingga perlu diperhatikan saat membeli atau 

mengkonsumsi makanan-makanan yang dijual di pasar minggu kota Malang. 

Stan-stan makanan tersebar hampir di seluruh area pasar minggu. Ada 

beberapa stan yang menjual bakso bakar di pasar minggu. Stan-stan bakso bakar 

ini berada di tempat  khusus untuk menjual makanan, tetapi ada juga yang 

berdampingan dengan stan pakaian serta ada yang berada tepat di trotoar yang 

dilalui oleh kendaraan. Beberapa dari penjual bakso bakar  menggunakan wadah 

terbuka untuk menyimpan bakso yang belum dibakar dan ada beberapa 

menggunakan box ice untuk menyimpan bakso yang belum dibakar. Para penjual 

bakso ini melakukan kontak langsung terhadap makanan yang akan disajikan 

tanpa menggunakan celemek atau penutup kepala dimana sangat bertentangan 
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dengan prinsip-prinsip hygene sanitasi makanan dan minuman menurut 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dari kontak langsung dan tempat 

yang terbuka ini dimungkinkan organisme pathogen dapat masuk ke dalam 

makanan. Kebanyakan dari organisme pathogen makanan berasal dari lingkungan 

yang  ditularkan melalui persiapan makanan, kebersihan pada saat pengemasan, 

kebersihan pribadi dari penjajak atau kebersihan publik.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perlu kiranya dilakukan 

analisa mikroba pada bakso bakar di pasar minggu kota malang. Dari proses dan 

hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai alternatif sumber 

belajar biologi di SMA/MA. Menurut Association for Education and 

Communication Technology, Sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

fungsional dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk menunjang, memelihara, 

dan memperkaya proses pembelajaran. 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat cemaran mikroorganisme pada bakso bakar yang beredar 

di pasar minggu kota Malang? 

2. Bagaimana nilai total mikroba dan total bakteri koliform pada bakso bakar 

di pasar minggu kota Malang?  

3. Bagaimana status dari total jumlah mikroba dan total bakteri koliform 

yang ada pada bakso bakar di pasar minggu kota Malang berdasarkan 

parameter BPOM No. HK.00.06.1.52.4011? 
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4. Bagaimana proses dan hasil penelitian ini digunakan sebagai alternatif 

sumber belajar biologi SMA/MA? 

1.3.Tujuan Penelitan 

1. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya bahan pencemar biologi pada bakso 

bakar di pasar minggu kota Malang. 

2. Untuk mengetahui total cemaran mikroba dan bakteri koliform pada bakso 

bakar di pasar minggu kota Malang. 

3. Untuk mengetahui status cemaran mikroba dan bakteri koliform pada 

bakso bakar di pasar minggu kota Malang berdasarkan parameter yang 

disesuaikan oleh BPOM No. HK.00.06.1.52.4011. 

4. Menganalisis proses dan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi SMA/MA. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai informasi kepada pemilik jajanan Bakso bakar dan konsumen 

dalam hal ini masyarakat, terhadap aman tidaknya produk makanan yang 

dikonsumsi. 

2. Sebagai cara untuk menemukan solusi agar cemaran mikroba, khususnya 

yang ada pada bakso bakar yang ada di pasar minggu kota Malang. 
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1.5.Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan yang direncanakan 

sehingga mempermudah untuk melakukan kegiatan penelitian yang diperlukan, 

maka penelitian ini dibatasi hanya pada nilai total cemaran mikroba dan total 

bakteri kolifrom, dan juga status cemaran mikroba dan bakteri koliform pada 

bakso bakar di pasar minggu kota Malang, tidak pada proses pembelian bahan dan 

pembuatan bakso oleh pedagang. 

1.6.Definisi Operasional 

1. Bakso bakar merupakan makanan jajanan yang terbuat dari daging dan 

tepung yang dibentuk bulat dan biasanya disajikan dengan cara dibakar 

dengan bumbu kacang atau bumbu tertentu. 

2. Mikroba adalah organisme hidup berukuran sangat kecil yang tidak dapat 

dilihat oleh mata telanjang, untuk melihatnya diperlukan alat mikroskop. 

3. Pasar minggu adalah salah satu tempat di Kota Malang dimana segala 

kebutuhan rumah tangga, barang tekstil, hingga tempat untuk menikmati 

berbagai menu kuliner seperti makanan, minuman, dan juga jajanan (Street 

food).   

4. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang fungsional dapat dimanfaatkan 

dan dipergunakan untuk menunjang, memelihara, dan memperkaya proses 

pembelajaran. 

5. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari objek dan persoalan gejala 

alam. 
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6. Sumber belajar biologi adalah segala sesuatu, baik benda maupun 

gejalanya yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam 

rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. 

 

 




