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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Menurut 

Kusumawati & Yudhastuti (2013), menjelaskan bahwa makanan memberikan 

energi dan bahan yang diperlukan untuk membangun dan mengganti jaringan, 

bekerja, dan memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit. Seiring 

perkembangan zaman, masyarakat kini menuntut kemudahan dalam memperoleh 

makanan. Kenyataan ini membuat berkembangnya berbagai jenis warung 

makanan seperti rumah makan, restoran, jasa boga dan pedagang kaki lima. 

Makanan yang bersih dan sehat merupakan salah satu persyaratan untuk 

mencapai derajat kesehatan yang optimal. Menurut Kusumawati & Yudhastuti 

(2013), menjelaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan salah satu media 

penularan penyakit diantaranya menimbulkan keracunan makanan jika dalam 

penanganan makanan, keadaan lingkungan, dan peralatan yang digunakan tidak 

bersih. Hal ini membuat sebagian pembeli makanan memikirkan kondisi makanan 

yang bersih, sehat, dan bergizi.  

Hasil Observasi yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2016, terdapat masalah 

rendahnya perhatian mahasiswa terhadap kesehatan diri. Hal ini ditandai dengan  

mahasiswa sebanyak 23 orang menderita diare akibat mengkonsumsi makanan 

sembarangan (RSU. Universitas Muhammadiyah Malang, 2016). Diare yang 

berkepanjangan dapat menyebabkan kekurangan cairan dalam tubuh dan berakibat 

kematian. 
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Kebersihan dan sanitasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pedagang 

makanan dan faktor lingkungan. Faktor pedagang makanan merupakan faktor dari 

pembuatan makanan sampai dengan penyajiannya. Faktor lingkungan merupakan 

faktor tempat pembuatan makanan atau disebut juga dapur, termasuk peralatan 

dapur yang digunakan (Kusumawati & Yudhastuti, 2013). Dari kedua faktor 

tersebut, yang jarang diperhatikan masyarakat yaitu peralatan dapur.  

Peralatan dapur sangat penting dalam penyajian makanan karena berhubungan 

langsung dengan yang disajikan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang pedoman persyaratan hygiene 

sanitasi pengolahan makanan harus memperhatikan kontak peralatan dengan 

makanan, diantaranya permukaan yang utuh dan mudah dibersihkan, lapisan tidak 

mudah larut dalam asam/basa atau garam-garam dan bila kontak dengan makanan 

tidak mengeluarkan logam berat.  

Serbet merupakan salah satu peralatan dapur yang sering dilupakan 

kebersihannya oleh banyak pedagang. Serbet digunakan untuk menggosok meja 

pembeli, mengeringkan peralatan makanan dan membersihkan tangan. Menurut 

Moetarjemi dalam Cahyaningsih & Kushadiwijaya (2009), menjelaskan bahwa 

peralatan makanan tidak bersih akan mengandung mikroorganisme yang dapat 

menularkan penyakit.  

Bahaya pencemaran serbet peralatan dapur akan menularkan bahaya penyakit 

mikroba melalui terjadi kontaminasi kebersihan yang menyebabkan penyakit 

fisik, biologi, maupun kimia. Jadi, serbet dapat mempengaruhi kesehatan pembeli 

makanan. Menurut Trisnaini (2012), menjelaskan bahwa bahaya fisik yang 



3 

 

bersumber dari peralatan penggorengan yang digunakan seperti kerak-kerak sisa 

makanan yang menempel. Bahaya biologi yang potensial muncul berupa bakteri 

patogen biasanya pada olahan tahap penerimaan bahan makanan. Bahaya kimia, 

yakni potensi terkandung bahan kimia nitrat dan nitrit yang ditambahkan pada 

makanan, contohnya pada bahan pewarna dan pengawet.  Apabila terlalu lama 

dibiarkan, akan berpotensi menimbulkan penyakit. 

Penggunaan serbet secara terus menerus tanpa memperhatikan kebersihan 

akan menumbuhkan bakteri. Tumbuhnya bakteri memiliki batas ambang 

pencemar bakteri dalam serbet. Menurut Keputusan  Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene 

Sanitasi Jasaboga Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kebersihannya    

ditentukan    dengan    angka    kuman    sebanyak-banyaknya <102 CFU/cm
2
 

permukaan. Hal ini mempengaruhi penggunaan serbet yang terdeteksi oleh bakteri 

penyebab penyakit. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai total masing-

masing bakteri yang ditemukan dalam serbet yang berkaitan pada pola higenitas 

dan sanitasi pedagang makanan di warung makan. 

Penelitian tentang peralatan makanan sudah pernah diteliti oleh Prihutomo, et 

al (2015), menjelaskan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan 

makanan memiliki kontribusi cemaran bakteri pada kain lap. Hal ini terlintas dari 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengolah makanan menggunakan 

kain lap sebagai media pembantu. Sehingga kegiatan warga belum bisa 

memperhatikan kontaminasi cemaran bakteri yang lain pada kain lap. Penelitian 

selanjutnya Budiarso dan Belo (2009), menjabarkan hasil deteksi cemaran pada 
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makanan terutama pada daging ayam yang terjual mengandung cemaran bakteri 

yang terlalu banyak.  

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan pada sub bab peranan bakteri bab 

archaebacteria dan eubacteria biologi SMA kelas X yang dikembangkan menjadi 

Media Pembelajaran. Dalam proses pembelajaran diperlukan sebuah media untuk 

mempermudah siswa dalam pembelajaran. Media yang digunakan untuk 

melengkapi guru dengan meningkatkan keefektifitasannya dalam kelas dan media 

yang digunakan untuk menggantikan guru melalui sistem media pembelajaran 

(Taiwo dalam Purwono et al, 2014). 

Penggunaan media sebagai sumber belajar dapat digunakan untuk tambahan 

dalam memperkaya ilmu pengetahuan materi peranan bakteri SMA Kelas X. 

Sehingga, diperlukan media yang tepat untuk menambah khasanah pengetahuan 

sehingga mempermudah kegiatan proses belajar dan pembelajaran. Menurut 

Anderson (1983) dalam Rumalean (2014), menjelaskan bahwa media poster 

merupakan salah satu media yang bersifat mengajak dan meyakinkan pembaca. 

Kata-kata poster dapat memunculkan ide siswa untuk memahami berbagai 

peranan bakteri pada kehidupan sehari-hari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Berapa total Bakteri, Salmonella dan Shigella dalam serbet pada warung 

makan berdasarkan lama penggunaan di sekitar kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang? 



5 

 

2. Bagaimana pertumbuhan total Bakteri, Salmonella dan Shigela dalam serbet 

berdasarkan penggunaannya? 

3. Bagaimana ketepatan penggunaan serbet oleh pedagang warung makan 

berdasarkan lama penggunaan di sekitar kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

4. Bagaimana bentuk media poster dan isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) materi Archaebacteria dan Eubacteria yaitu peranan bakteri bagi 

kehidupan pada siswa SMA kelas X dikembangkan menjadi hasil penelitian 

Total Bakteri, Salmonella, dan Shigella dalam Serbet Warung Makan 

berdasarkan lama penggunaan di sekitar Kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penilitian ini adalah 

untuk: 

1. Mendeskripsikan total Bakteri, Salmonella dan Shigella dalam serbet pada 

warung makan berdasarkan lama penggunaan di sekitar kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Menganalisis pertumbuhan total Bakteri, Salmonella dan Shigela dalam serbet 

berdasarkan penggunaannya. 

3. Bagaimana ketepatan penggunaan serbet oleh pedagang warung makan 

berdasarkan lama penggunaan di sekitar kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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4. Menganalisis bentuk media poster dan isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) materi Archaebacteria dan Eubacteria yaitu peranan bakteri bagi 

kehidupan pada siswa SMA kelas X dikembangkan menjadi hasil penelitian 

Total Bakteri, Salmonella, dan Shigella dalam Serbet Warung Makan 

berdasarkan lama penggunaan di sekitar Kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Mengetahui jumlah total bakteri yang terdapat dalam serbet berdasarkan 

lama penggunaannya serta hubungannya dengan ketepatan penggunaan 

serbet oleh pedagang warung makan sehingga dapat mengetahui batas 

penggunaan cemaran bakteri pada serbet. 

b. Menambah ilmu bagi peneliti pada mata kuliah mikrobiologi umum 

mengenai proses penghitungan total bakteri dalam serbet serta pengaruh 

dari hubungannya dengan ketepatan penggunaan serbet oleh pedagang 

warung makan. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan tambahan sumber belajar untuk siswa SMA kelas X pada 

materi Arcaebacteria dan Eubacteria mengenai total bakteri, 

Salmonella, dan Shigella yang terdapat dalam serbet berdasarkan lama 

penggunaannya serta hubungannya dengan ketepatan penggunaan 
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serbet oleh pedagang warung makan.sehingga dapat mengetahui batas 

penggunaan cemaran bakteri pada serbet. 

b. Pada aspek pendidikan, guru dan siswa dapat memanfaatkan jurnal 

ilmiah ini sebagai sumber belajar yang dikembangkan dari hasil 

penelitian total bakteri, Salmonella, dan Shigella dalam serbet 

berdasarkan lama penggunaannya serta hubungannya dengan ketepatan 

penggunaan serbet oleh pedagang warung makan sehingga dapat 

mengetahui batas penggunaan cemaran bakteri pada serbet. 

1.5 Definisi istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Total bakteri merupakan angka lempeng total sebagai indikator umum 

yang menggambarkan derajat kontaminasi makanan atau sebagai jumlah 

colony forming unit (cfu) bakteri pada setiap gram atau setiap milliliter 

makanan (Puspandari dan Isniwati 2015). 

2. Shigella merupakan kuman pathogen usus yang telah lama dikenal sebagai 

agen penyebab penyakit disentri basiler (Staf pengajar FKUI, 1994). 

3. Salmonella merupakan organisme yang menyebabkan bermaam-macam 

infeksi dari gejala gastroenteris yang ringan sampai demam tifoid yang 

berat disertai bacteremia (Staf pengajar FKUI, 1994). 

4. Serbet merupakan sepotong kain (semacam saputangan) untuk 

membersihkan (menyeka) tangan dan membantu mengeringkan pada 

kegiatan memasak (Setiawan, 2016). 
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5. Lama penggunaan serbet adalah rentang waktu yang dibutuhkan dalam 

penggunaan (Setiawan, 2016). 

6. Media Poster adalah ilustrasi gambar yang disederhanakan, yang memberi 

tekanan pada satu atau dua ide pokok bertujuan agar dapat menarik 

perhatian, dapat dimengerti, diingat, membujuk, memotivasi dan 

memperingatkan pada peristiwa atau suatu hal tertentu (Niska dan 

Gregorius, 2013). 

1.6 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah serbet yang digunakan pada warung 

makan. Sampel serbet menggunakan serbet kain yang digunakan untuk 

memasak saja dan hanya 1 kali pemakaian dalam sehari. Warung makan yang 

dipilih adalah warung makan yang berada pada tipe 3 golongan jasaboga 

sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

715/MENKES/SK/V/2003, yaitu kriteria golongan A1 merupakan tipe 

pengolahan warung makan yang menggunakan dapur rumah tangga dan tanpa 

memperkerjakan tenaga kerja, Tipe golongan A2 yaitu tipe pengolahan 

warung makan yang menggunakan dapur rumah tangga dan memperkejakan 

tenaga kerja, Tipe golongan A3 yaitu tipe pengolahan warung makan yang 

menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja. Warung 

makan tersebut berada di sekitar kampus III Universitas Muhammaiyah 

Malang dengan jarak 200 meter. 
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2. Objek dalam penelitian ini adalah total bakteri, Shigella, dan Salmonella yang 

dihitung menggunakan metode angka lempeng total (ALT) menggunakan 

media selektif dengan pengambilan suspense serbet menggunakan metode 

rinse (Yuanisa, 2005). Ketepatan penggunaan serbet warung makan oleh 

pedagang berdasarkan lama penggunaan sesuai dengan hasil observasi awal 

penelitian di sekitar kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah mengetahui total Bakteri, 

Salmonella, dan Shigella dalam Serbet Warung Makan berdasarkan Lama 

Penggunaan dan ketepatan penggunaan serbet warung makan oleh pedagang 

berdasarkan lama penggunaan. Kemudian mendeskripsikan pertumbuhan total 

Bakteri, Salmonella dan Shigela dalam serbet berdasarkan penggunaannya, 

serta menganalisis ketepatan penggunaan serbet oleh pedagang warung makan 

berdasarkan lama penggunaan di sekitar kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang. Lama Penggunaan Serbet yang sama selama 8 jam 

(dari pengambilan pagi pada jam 08.00, pengambilan siang pada jam 12.00, 

dan pengambilan pada sore hari 16.00 WIB). 
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