
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan tentang Media Pembelajaran 

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa latin medius 

yang berarti tengah. Dalam bahasa Indonesia kata medium diartikan sebagai 

“antara’ atau “sedang” (Latuheru, 1988 dalam Maftukhah, 2012). Pengertian media 

pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda yang digunakan untuk kegiatan 

belajar mengajar, dengan maksud menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran 

dari sumber (guru maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik 

atau warga belajar). Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada 

penerima (Maftukhah, 2012). 

2.1.1 Fungsi dan Manfaat Media 

Arsyad (2011) menyatakan bahwa fungsi utama media pembelajaran adalah 

sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Pernyataan tersebut 

memberi penegasan bahwa media merupakan alat bantu bagi terciptanya kegiatan 

belajar dan pembelajaran. 

Media pengajaran, menurut Kemp dan Dayton (dalam Arsyad, 2002) dapat 

memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, 

kelompok atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu:  

a. memotivasi minat dan tindakan adalah melahirkan minat dan merangsang para

siswa atau pendengar untuk bertindak.
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b. menyajikan informasi berfungsi sebagai pengantar ringkasan laporan, atau 

pengetahuan latar belakang. 

c. memberi instruksi dimana informasi yang terdapat dalam bentuk atau mental 

maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat 

terjadi. 

Manfaat media pembelajaran menurut Latuheru (1988) dalam Maftukhah 

(2012) yaitu: 

1. media pembelajaran menarik dan memperbesar perhatian anak-anak didik 

terhadap materi pengajaran yang disajikan. 

2. media pembelajaran mengurangi, bahkan dapat menghilangkan adanya 

verbalisme. 

3. media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman belajar berdasarkan latar 

belakang sosial ekonomi dari anak didik. 

4. media pembelajaran membantu memberikan pengalaman belajar yang sulit 

diperoleh dengan cara yang lain. 

5. media pembelajaran dapat mengatasi masalah batas-batas ruang dan waktu. 

6. media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran anak didik secara 

teratur tentang hal yang mereka alami. 

7. media pembelajaran dapat membantu anak didik dalam mengatasi hal yang sulit 

nampak dengan mata. 

8. media pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan berusaha sendiri 

berdasarkan pengalaman dan kenyataan. 
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Arsyad (2009) menyimpulkan pendapat beberapa ahli bahwa manfaat dari 

penggunaan media pembelajaran sebagai berikut: a) dapat memperjelas penyajian 

pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar, b) dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga 

dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa 

dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri–sendiri sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya, c) dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, 

dan waktu. 

2.1.2 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Heinich dan Molenda (2009) mengolongkan enam jenis dasar dari media 

pembelajaran, yaitu: 

1. Teks. Merupakan elemen dasar dalam menyampaikan suatu informasi yang 

mempunyai berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi daya 

tarik dalam penyampaian informasi. 

2. Media audio. Membantu menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan dan 

membantu meningkatkan daya tarikan terhadap sesuatu persembahan. Jenis 

audio termasuk suara latar, musik, atau rekaman suara, dan lainnya. 

3. Media visual. Media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual 

seperti gambar/photo, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, papan 

buletin, dan lainnya. 

4. Media proyeksi gerak. Termasuk di dalamnya film gerak, film gelang, program 

TV, video kaset (CD, VCD, atau DVD). 
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5. Benda-benda tiruan/miniatur. Termasuk di dalamnya benda-benda tiga dimensi 

yang dapat disentuh dan diraba oleh siswa. Media ini dibuat untuk mengatasi 

keterbatasan baik obyek maupun situasi sehingga proses pembelajaran tetap 

berjalan dengan baik. 

6. Manusia. Termasuk di dalamnya guru, siswa, atau pakar/ahli di bidang/materi 

tertentu. 

2.1.3 Media Buku Bergambar 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005), buku berarti lembaran 

kertas yang dijilid berisi tulisan atau kosong dan bergambar dihiasi dengan gambar 

atau ada gambarnya, jadi dapat disimpulkan bahwa buku bergambar adalah 

lembaran kertas berisi tulisan atau kosong yang dihiasi gambar yang dijilid. Sejalan 

dengan pengertian tersebut, Rohani dalam Yuniarti (2014) mengungkapkan bahwa 

buku bergambar sebagai media grafis yang mengkomunikasikan fakta-fakta dan 

gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara kata-kata dan gambar. 

2.1.4 Jenis-jenis Media Buku Bergambar 

Guntur dalam Riyani (2015) menyatakan bahwa buku bergambar terdiri dari 

beberapa jenis, yakni sebagai berikut: 

a. Buku yang mengandalkan gambar/ilustrasi dan teks hanya berfungsi sebagai 

penjelasan gambar. 

b. Buku yang mengandalkan gambar/ilustrasi sebagai penjelas teks. 

Gambar/ilustrasi hanya berfungsi sebagai tambahan. 

c. Buku yang gambar/ilustrasinya hanya merupakan dekorasi atau hanya sebagai 

elemen estetis dan memiliki sedikit hubungan dengan isi teks. 
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Berdasarkan jenis-jenis buku bergambar, buku bergambar keamanan 

pangan termasuk dalam jenis buku bergambar kedua yaitu buku yang 

mengandalkan gambar/ilustrasi sebagai penjelas teks. Materi pokok tetap ada pada 

teks yang dibuat seperti cerita, gambar/ilustrasi hanya berfungsi sebagai tambahan. 

Nurgiyantoro (2005) dalam Riyani (2015) menyatakan, buku bergambar 

dapat diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu (1) buku alfabet yaitu buku yang 

digunakan untuk memperkenalkan, mengajarkan, dan atau mengidentifikasi huruf 

secara sendiri-sendiri lewat gambar-gambar tertentu misalnya berbagai jenis hewan 

atau objek yang telah dikenal anak, (2) buku konsep adalah buku yang 

dipergunakan untuk mendeskripsikan berbagai dimensi dan jenis objek atau 

berbagai konsep yang abstrak kepada anak, (3) buku bergambar tanpa kata yaitu 

buku gambar cerita yang alur ceritanya disajikan lewat gambar-gambar, (4) buku 

bergambar adalah buku yang terdapat gambar atau illustrasi dilengkapi dengan 

kata-kata sederhana yang menjelaskan gambar, (5) buku cerita bergambar adalah 

buku yang menceritakan sebuah cerita yang dilengkapi dengan gambar dari cerita 

tersebut. 

2.2 Tinjauan Peningkatan Pengetahuan 

Notoatmodjo (2007) dalam Putra (2011) mengungkapkan bahwa pengetahuan 

yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan.  

1. Tahu (know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali 

(recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan 
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yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang 

paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang 

dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan 

sebagainya.  

2. Memahami (comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari.  

3. Aplikasi (application)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip 

dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.  

4. Analisis (analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

kedalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan 

masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari 

penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 
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5. Sintesis (synthesis)  

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap 

suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.  

6. Evaluasi (evaluation)  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada 

suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah 

ada. 

Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Notoatmodjo 

(2003) dalam Barus (2011) adalah: 

a. Pengalaman  

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman sendiri maupun orang lain. 

Pengalaman yang sudah diperoleh dapat memperluas pengetahuan seseorang.  

b. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan dapat membawa wawasan atau pengetahuan seseorang. Secara 

umum, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan mempunyai 

pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan seseorang yang tingkat 

pendidikannya lebih rendah.  

 



16 
 

c. Keyakinan  

Biasanya keyakinan diperoleh secara turun temurun dan tanpa adanya 

pembuktian terlebih dahulu. Keyakinan ini bisa mempengaruhi pengetahuan 

seseorang, baik keyakinan itu sifatnya positif maupun negatif.  

d. Fasilitas  

Fasilitas-fasilitas sebagai sumber informasi yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang misalnya, radio, televisi, majalah, koran dan buku. 

2.3 Tinjauan tentang KD dan Indikator SMA/MA Kurikulum 2013 

Pada silabus Kurikulum 2013 mata pelajaran Biologi kelas XI terdapat materi 

Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan pada Sistem Pencernaan. Materi pokok 

yang dibahas di dalamnya yakni meliputi (1) Zat Makanan, (2) BMI (Body Mass 

Index) dan BMR (Basal Metabolic Rate), (3) Menu sehat, (4) Struktur dan fungsi 

sel penyusun jaringan pada organ pencernaan, (5) Struktur dan fungsi jaringan 

sistem pencernaan hewan ruminansia, dan (6) Penyakit/gangguan bioproses sistem 

pencernaan. Pada KD 3.7 siswa diharapkan mampu memahami Struktur dan Fungsi 

Sel Penyusun Jaringan pada Sistem Pencernaan melalui studi literatur, pengamatan, 

percobaan, dan simulasi. 

Berdasarkan buku Biologi SMA Kurikulum 2013 kelas XI (Irananingtyas, 

2013), materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan pada Sistem Pencernaan 

menjadi materi Makanan dan Sistem Pencernaan Makanan. Materi tersebut 

mencakup beberapa materi pokok yakni: (1) Pengertian Ilmu Gizi, (2) Makanan 

dan Zat-zat Makanan, (3) Air, (4) Zat Aditif Makanan, (5) Kebutuhan dan 

Keseimbangan Energi, (6) Menyusun menu dan Makanan Seimbang, (7) Sistem 
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Pencernaan Makanan pada Manusia, (8) Gangguan Sistem Pencernaan, (9) 

Teknologi Sistem Pencernaan Makanan, dan (10) Pencernaan Hewan Ruminansia. 

Indikator pembelajan KD 3.7 tertera pada Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Berdasarkan RPP guru Biologi MAN 3 Malang, pembahasan 

mengenai BTP dan higiene sanitasi terdapat pada indikator 3.7.1 yakni 

mendeskripsikan zat makanan yang dibutuhkan manusia. Adapun tujuan 

pembelajarannya yaitu (1) menjelaskan berbagai zat makanan dan fungsinya serta 

(2) menjelaskan sumber berbagai zat makanan. 

2.4 Tinjauan Keamanan Pangan 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang 

diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 

pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 

dan/atau pembuatan makanan atau minuman (PP No. 28, 2004). 

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 

pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Persyaratan 

keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi 

untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran 

biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan 

membahayakan kesehatan manusia (PP No. 28, 2004). 

Keamanan pangan adalah suatu risiko yang dapat diterima dan ditolerir atas 

keadaan sakit, penyakit, atau cedera yag diakibatkan dari konsumsi makanan. 
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Keamanan pangan dicapai melalui kebijakan, peraturan, standar, penelitian, 

rancang teknik dan teknologi, pengawasan dan pemeriksaan, dan upaya lainnya 

yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko atau pengendalian bahaya dalam 

rantai pasokan pangan. Ini mencakup semua makanan dan bahan makanan, dimulai 

dari produksi pertanian, dilanjutkan dengan panen, pengolahan, penyimpanan, 

penyaluran, penanganan, persiapan, dan beragam kegiatan lainnya sebelum 

dikonsumsi (Knechtges, 2015). 

2.5 Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi 

sifat atau bentuk pangan (Permenkes No. 33 Th 2012). BTP dapat berupa ekstrak 

bahan alami atau hasil sintesis kimia. Bahan yang berasal dari alam umumnya tidak 

berbahaya, sementara BTP artifisial atau sintetik mempunyai risiko terhadap 

kesehatan jika disalahgunakan pemakaiannya. Produsen pangan skala rumah 

tangga atau industri kecil memakai Bahan tambahan yang dinyatakan berbahaya 

bagi kesehatan karena alasan biaya. Tidak jarang, produk pangan ditambahkan zat 

yang bukan untuk makanan tapi untuk industri lain, misalnya untuk tekstil dan cat. 

Tujuan penggunaan bahan tambahan makanan adalah untuk dapat 

meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat 

bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan 

pangan. Cahyadi (2006) menyatakan, pada umumnya bahan tambahan pangan yang 

digunakan hanya dapat dibenarkan apabila: (1) dimaksudkan untuk mencapai 

masing-masing tujuan penggunaan dalam pengelolaan, (2) tidak digunakan untuk 

menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi syarat, (3) 
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tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara 

produksi yang baik untuk pangan, dan (4) tidak menggunakan untuk 

menyembunyikan kerusakan bahan pangan. 

2.5.1 Penggolongan BTP 

Sesuai dengan Permenkes No. 33 Th 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, 

BTP yang digunakan dalam pangan terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut: 

1. Antibuih (Antifoaming agent) 

Antibuih (Antifoaming Agent) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah 

atau mengurangi pembentukan buih, misal: Kalsium alginat (Calcium alginate). 

2. Antikempal (Anticaking agent) 

Antikempal (Anticaking Agent) adalah bahan tambahan pangan untuk 

mencegah mengempalnya produk pangan, misal: Kalsium karbonat (Calcium 

carbonate). 

3. Antioksidan (Antioxidant) 

Antioksidan (Antioxidant) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau 

menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi, misalnya Asam askorbat 

(Ascorbic acid). 

4. Bahan pengkarbonasi (Carbonating agent) 

Bahan Pengkarbonasi (Carbonating Agent) adalah bahan tambahan pangan 

untuk membentuk karbonasi di dalam pangan, misalnya Karbon dioksida 

(Carbon dioxide). 
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5. Garam pengemulsi (Emulsifying salt) 

Garam Pengemulsi (Emulsifying Salt) adalah bahan tambahan pangan untuk 

mendispersikan protein dalam keju sehingga mencegah pemisahan lemak, 

misalnya Natrium dihidrogen sitrat (Sodium dihydrogen citrate). 

6. Gas untuk kemasan (Packaging gas) 

Gas untuk Kemasan (Packaging Gas) adalah bahan tambahan pangan berupa 

gas, yang dimasukkan ke dalam kemasan pangan sebelum, saat maupun setelah 

kemasan diisi dengan pangan untuk mempertahankan mutu pangan dan 

melindungi pangan dari kerusakan, misalnya Nitrogen (Nitrogen). 

7. Humektan (Humectant) 

Humektan (Humectant) adalah bahan tambahan pangan untuk mempertahankan 

kelembaban pangan, misalnya Natrium laktat (Sodium lactate). 

8. Pelapis (Glazing agent) 

Pelapis (Glazing Agent) adalah bahan tambahan pangan untuk melapisi 

permukaan pangan sehingga memberikan efek perlindungan dan/atau 

penampakan mengkilap, misalnya Malam (Beeswax). 

9. Pemanis (Sweetener) 

Pemanis (Sweetener) adalah bahan tambahan pangan berupa pemanis alami dan 

pemanis buatan yang memberikan rasa manis pada produk pangan, misalnya 

Sorbitol Sirup (Sorbitol syrup), Natrium siklamat (Sodium cyclamate). 

10. Pembawa (Carrier) 

Pembawa (Carrier) adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk 

memfasilitasi penanganan, aplikasi atau penggunaan bahan tambahan pangan 
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lain atau zat gizi di dalam pangan dengan cara melarutkan, mengencerkan, 

mendispersikan atau memodifikasi secara fisik bahan tambahan pangan lain 

atau zat gizi tanpa mengubah fungsinya dan tidak mempunyai efek teknologi 

pada pangan, misalnya Sukrosa asetat isobutirat (Sucrose acetate isobutyrate). 

11. Pembentuk gel (Gelling agent) 

Pembentuk Gel (Gelling Agent) adalah bahan tambahan pangan untuk 

membentuk gel, misalnya Asam alginat (Alginic acid). 

12. Pembuih (Foaming agent) 

Pembuih (Foaming Agent) adalah bahan tambahan pangan untuk membentuk 

atau memelihara homogenitas dispersi fase gas dalam pangan berbentuk cair 

atau padat, misalnya Selulosa mikrokristalin (Microcrystalline cellulose). 

13. Pengatur keasaman (Acidity regulator) 

Pengatur keasaman (Acidity Regulator) adalah bahan tambahan pangan untuk 

mengasamkan, menetralkan dan/atau mempertahankan derajat keasaman 

pangan, misalnya Asam asetat (Acetic acid). 

14. Pengawet (Preservative) 

Pengawet (Preservative) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau 

menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya 

terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme, misalnya Asam 

benzoat (Benzoic acid). 
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15. Pengembang (Raising agent) 

Pengembang (Raising Agent) adalah bahan tambahan pangan berupa senyawa 

tunggal atau campuran untuk melepaskan gas sehingga meningkatkan volume 

adonan, misalnya Kalium hidrogen karbonat (Potassium hydrogen carbonate). 

16. Pengemulsi (Emulsifier) 

Pengemulsi (Emulsifier) adalah bahan tambahan pangan untuk membantu 

terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak 

tercampur seperti minyak dan air, misalnya Lesitin (Lecithins). 

17. Pengental (Thickener) 

Pengental (Thickener) adalah bahan tambahan pangan untuk meningkatkan 

viskositas pangan, misalnya Kalium alginat (Potassium alginate). 

18. Pengeras (Firming agent) 

Pengeras (Firming Agent) adalah bahan tambahan pangan untuk memperkeras, 

atau mempertahankan jaringan buah dan sayuran, atau berinteraksi dengan 

bahan pembentuk gel untuk memperkuat gel, misalnya Kalium klorida 

(Potassium chloride). 

19. Penguat rasa (Flavour enhancer) 

Penguat Rasa (Flavour enhancer) adalah bahan tambahan pangan untuk 

memperkuat atau memodifikasi rasa dan/atau aroma yang telah ada dalam 

bahan pangan tanpa memberikan rasa dan/atau aroma baru, misalnya 

Mononatrium L-glutamate (Monosodium L-glutamate). 
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20. Peningkat volume (Bulking agent) 

Peningkat Volume (Bulking Agent) adalah bahan tambahan pangan untuk 

meningkatkan volume pangan, misalnya Agar-agar (Agar). 

21. Penstabil (Stabilizer) 

Penstabil (Stabilizer) adalah bahan tambahan pangan untuk menstabilkan 

sistem dispersi yang homogen pada pangan, misalnya Mononatrium fosfat 

(Monosodium orthophosphate). 

22. Peretensi warna (Colour retention agent) 

Peretensi Warna (Colour Retention Agent) adalah bahan tambahan pangan yang 

dapat mempertahankan, menstabilkan, atau memperkuat intensitas warna 

pangan tanpa menimbulkan warna baru, misalnya Magnesium hidroksida 

(Magnesium hydroxide). 

23. Perisa (Flavouring) 

Perisa (Flavouring) adalah bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat 

dengan atau tanpa ajudan perisa (flavouring adjunct) yang digunakan untuk 

memberi flavour dengan pengecualian rasa asin, manis dan asam, misalnya 

bubuk bawang, bubuk cabe, orange oil, tea extract. 

24. Perlakuan tepung (Flour treatment agent) 

Perlakuan Tepung (Flour Treatment Agent) Perlakuan Tepung (Flour 

Treatment Agent) adalah bahan tambahan panga yang ditambahkan pada tepung 

untuk memperbaiki warna, mutu adonan dan atau pemanggangan, termasuk 

bahan pengembang adonan, pemucat dan pematang tepung, misalnya Amonium 

klorida (Ammonium chloride). 
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25. Pewarna (Colour) 

Pewarna (Colour) adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan 

pewarna sintetis, yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan, 

mampu memberi atau memperbaiki warna, misalnya Kurkumin CI. No. 75300 

(Curcumin), Klorofil CI. No. 75810 (Chlorophyll). 

26. Propelan (Propellant) 

Propelan (Propellant) adalah bahan tambahan pangan berupa gas untuk 

mendorong pangan keluar dari kemasan, misalnya Dinitrogen monooksida 

(dinitrogen monoxide). 

27. Sekuestran (Sequestrant) 

Sekuestran (Sequestrant) adalah bahan tambahan pangan yang dapat mengikat 

ion logam polivalen untuk membentuk kompleks sehingga meningkatkan 

stabilitas dan kualitas pangan, misalnya Isopropil sitrat (Isopropyl citrates). 

Adapun bahan berbahaya yang dilarang untuk dicampurkan ke dalam makanan 

menurut Permenkes RI No.1168/Menkes/Per/IX/1999 dalam Triasari (2015), 

tercantum dalam tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 BTP yang dilarang 
No Bahan Berbahaya Penggunaan dalam Pangan Kegunaan sebenarnya 

1 Rhodamin B (perwarna 
tekstil 

Pewarna (memberi warna 
merah) 

Pewarna tambahan pada 
obat, kosmetik, pewarna kain 
dan sabun 

2 Methanyl Yellow (pewarna 
tekstil) 

Pewarna (memberi warna 
kuning) 

Indikator dalam larutan 
kimia, pewarna obat-obatan 
yang dipakai di bagian luar 
tubuh 

3 Formalin Pengawet Sebagai desinfektan, perekat 
kayu, bahan pembuatan 
plastik dan pengawet jasad 
organik (mayat) 

4 Asam salisilat Pengawet Obat luka bakar dan bahan 
kosmetik perawatan kulit 

5 Minyak nabati yang 
dibrominasi 

Penstabil rasa dan aroma dalam 
minuman ringan. 

Awal penemuannya 
digunakan sebagai penstabil 
aroma jeruk dalam minuman 
ringan. 

6 Asam borat dan turunannya 
(boraks/bleng/pijer) 

Pengempal atau pemantap 
adonan bakso 

Pengawet pada industri kayu 
dan kaca 

7 Dietilpirokarbonat Pengawet makanan Anti bakteri dan anti jamur 
8 Kalium klorat Pemutih tepung Pembuatan korek api, 

mencetak tekstil, desinfektan 
dan pemutih non pangan 

9 Kloramfenikol Pengawet makanan Antimikroba, bahan obat-
obatan yang dipakai di 
bagian luar tubuh 

10 Nitrofurazon Pengawet daging Antibakteri untuk hewan 
11 Diulsin Pemanis makanan Awal penemuannya memang 

digunakan sebagai pemanis, 
kemudian dilarang 
penggunaannya setelah 
terbukti menyebabkan 
kanker. 

Sumber: Permenkes RI No. 1168/Menkes/Per/IX/1999 

2.5.2 Persyaratan BTP 

Permenkes No. 33 Th 2012 menetapkan beberapa syarat dalam penggunaan 

BTP. BTP yang digunakan dalam pangan harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak 

diperlakukan sebagai bahan baku pangan. 
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b. BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja 

ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, 

pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau 

pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan 

suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara 

langsung atau tidak langsung. 

c. BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam 

pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. 

2.5.3 BTP Berbahaya 

BTP berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun 

campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara 

langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, 

teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 

472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi 

Kesehatan). Sesungguhnya bahan kimia bersifat esensial dalam peningkatan 

kesejahteraan manusia, dan penggunaannya sedemikian luas di berbagai sektor 

antara lain industri, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya. Singkatnya, 

bahan kimia dengan adanya aneka produk yang berasal dari padanya telah menjadi 

bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun hal yang perlu kita 

waspadai adalah adanya kecenderungan penggunaan yang salah (misuse) sejumlah 

bahan (kimia) berbahaya pada pangan. Bahan kimia berbahaya yang sering disalah 

gunakan pada pangan antara lain boraks, formalin, rhodamin B, dan metanil yellow. 
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Keempat bahan kimia tersebut dilarang digunakan untuk pangan, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPOM, 2006).  

1. Formalin 

Formalin merupakan larutan komersial dengan konsentrasi 10-40% 

formaldehid. Penggunaan formalin yang sebenarnya bukan untuk makanan, 

melainkan sebenarnya untuk antiseptik, germisida, dan pengawet non makanan. 

Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apabila 

digunakan dengan benar makan formalin banyak manfaat yang akan didapatkan. 

Contoh dari penggunaan formalin yang benar adalah formalin dapat digunakan 

sebagai antibakteri atau pembunuh kuman dalam berbagai jenis kebutuhan industri, 

yakni pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian. Dalam dunia fotografi biasa 

digunakan sebagai pengeras lapisan gelatin dan kertas (Yuliarti, 2007). 

Formalin sering juga dipakai untuk mengawetkan mayat dan spesimen biologi 

lainnya. Karena beracun, kemasan formalin diberi label dengan tanda gambar 

tengkorak pada dasar kotak bewarna jingga, karena potensi bahayannya terhadap 

tubuh manusia formalin dilarang digunakan dalam produk pangan (Wahyu, 2005). 

Formalin dapat bereaksi dengan cepat pada saluran pencernaan dan saluran 

pernafasan. Di dalam tubuh bahan ini secara cepat teroksidasi membentuk asam 

formiat terutama di hati dan sel darah merah. Formalin mungkin juga menyebabkan 

degenerasi saraf optik, karena terbentuknya asam format dalam jumlah yang 

banyak menyebabkan timbulnya gejala umum dan dapat menimbulkan kematian. 

Formaldehid dapat diserap melalui semua jalan saluran lambung atau usus dan 

paru-paru dan dioksidasi menjadi asam formit dan sebagian kecil metil format. 
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Formalin dalam saluran pencernaan dapat menyebabkan rasa sakit yang disertai 

dengan radang, menyebabkan muntah dan diare berdarah (Cahyadi, 2009). 

Orang yang mengonsumsi tahu, mie, bakso, atau ayam berformalin beberapa 

kali saja belum merasakan akibatnya. Efek dari bahan makanan berformalin baru 

terasa beberapa tahun kemudian. Kandungan formalin yang tinggi akan meracuni 

tubuh, menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik (menyebabkan 

kanker), dan bersifat mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel). Dalam kadar 

yang sangat tinggi, hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan peredaran darah 

yang bermuara pada kematian. Larutan formaldehid atau formalin bila mengenai 

kulit dapat menimbulkan warna keputihan disertai dengan pengerasan, serta 

memberikan efek arestetik. Dermatitis dan reaksi sensitivitas dapat terjadi setelah 

penggunaan pada konsentrasi yang lazim digunakan, dan setelah kontak dengan 

residuformaldehid dalam resin (Cahyadi, 2009). 

Biasanya formalin digunakan dalam pembuatan makanan seperti bakso, daging 

olahan, mie, tahu, tempe, ikan, dan sebagainya. Secara kasat mata kita memang 

sulit mendeteksi makanan mana yang tercemar formalin atau bebas formalin. 

Sebagai konsumen kita juga harus benar-benar mencermati cirri-ciri fisik makanan 

yang memiliki formalin. Berikut merupakan ciri makanan yang mengunakan 

formalin menurut Rosmauli dan Wuri (2014). Ciri-ciri mie basah yang berformalin:  

a. Mie terasa sangat kenyal ketika dipegang  

b. Aromanya sangat menyengat. Tercium aroma seperti obat meskipun sudah 

berulang kali dibilas dengan air bahkan direbus  

c. Mie sangat liat saat dipotong dengan sendok 
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d.  Mie tahan lama jika disimpan. Apalagi dibiarkan dalam suhu ruangan bias 

bertahan selama 1-2 hari  

2. Boraks 

Asam borat atau boraks (boric acid) merupakan zat pengawet berbahaya yang 

tidak diizinkan digunakan sebagai bahan campuran bahan makanan. Boraks adalah 

senyawa berbentuk kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan 

normal. Dalam air, boraks berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borat 

(Wahyu, 2005). 

Gejala yang diakibatkan dari mengkonsumsi makanan yang mengandung 

boraks dapat berupa mual, muntah, diare, suhu tubuh menurun, lemah, sakit kepala, 

bahkan dapat menimbulkan shock. Kematian pada orang dewasa dapat terjadi 

dalam dosis 15-25 gram, sedangkan pada anak-anak dosis 5-6 gram, asam borat 

juga bersifat teratogenik pada anak ayam. Dilihat dari efek farmakologi dan 

toksisitasnya, maka asam borat dilarang digunakan dalam pangan (Cahyadi, 2009). 

3. Rhodamin B 

Rhodamin B merupakan zat pewarna sintetis berbentuk serbuk kristal bewarna 

kehijauan, dalam bentuk larutan pada konsentrasi berwarna merah keunguan dan 

konsentrasi rendah berwarna merah terang, termasuk golongan pewarna xanthenes 

basa, dan terbuat dari metadietilaminofenol dan ftalik anhidrid suatu bahan yang 

tidak bisa dimakan serta sangat berfluoresensi (Purnamasari, 2013). 

Rhodamine B memiliki berbagai nama lain, yaitu: Tetra ethyl rhodamin, 

Rheonine B, D & C Red No. 19, C.I. Basic Violet 10, C.I. No 45179, Food Red 15, 

ADC Rhodamine B, Aizan Rhodamone dan Briliant Pink B. Sedangkan nama 
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kimianya adalah N – [9-(carboxyphenyl) – 6 - (diethylamino) - 3H – xanten – 3 - 

ylidene] – N-ethyleyhanaminium clorida. Rumus molekul dari rhodamine B adalah 

C28H31N2O3Cl dengan berat molekul sebesar 479 g/mol. Sangat larut dalam air 

yang akan menghasilkan warna merah kebiru- biruan dan berfluorensi kuat 

(Purnamasari, 2013). 

Penggunaan rhodamin B dalam pangan tentunya berbahaya bagi kesehatan. 

Adanya produsen pangan yang masih menggunakan rhodamin B pada produknya 

mungkin dapat disebabkan oleh pengetahuan yang tidak memadai mengenai bahaya 

penggunaan bahan kimia tersebut pada kesehatan dan juga karena tingkat kesadaran 

masyarakat yang masih rendah. Selain itu, rhodamin B sering digunakan sebagai 

pewarna makanan karena harganya relatif lebih murah daripada pewarna pangan, 

warna yang dihasilkan lebih menarik dan tingkat stabilitas warnanya lebih baik 

daripada pewarna alami (Achmadi, 2014). 

WHO menyatakan, rhodamin B berbahaya bagi kesehatan manusia karena sifat 

kimia dan kandungan logam beratnya. Rhodamin B mengandung senyawa klorin 

(Cl). Senyawa klorin merupakan senyawa halogen yang berbahaya dan reaktif. Jika 

tertelan, maka senyawa ini akan berusaha mencapai kestabilan dalam tubuh dengan 

cara mengikat senyawa lain dalam tubuh, hal inilah yang bersifat racun bagi tubuh. 

Selain itu, rhodamin B juga memiliki senyawa pengalkilasi (CH3-CH3) yang 

bersifat radikal sehingga dapat berikatan dengan protein, lemak, dan DNA dalam 

tubuh. 

Penggunaan zat pewarna ini dilarang di Eropa mulai 1984 karena rhodamin B 

termasuk bahan karsinogen (penyebab kanker) yang kuat. Uji toksisitas rhodamin 
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B yang dilakukan terhadap mencit dan tikus telah membuktikan adanya efek 

karsinogenik tersebut. Konsumsi rhodamin B dalam jangka panjang dapat 

terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan 

ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan fisiologis tubuh, atau bahkan 

bisa menyebabkan timbulnya kanker hati (Achmadi, 2014). 

Rhodamin B sering disalahgunakan pada pembuatan kerupuk, terasi, cabe 

merah giling, agar-agar, aromanis/kembang gula, manisan, sosis, sirup, minuman, 

dan lain-lain. Ciri-ciri pangan yang mengandung rhodamin B antara lain warnanya 

cerah mengkilap dan lebih mencolok, terkadang warna terlihat tidak homogen 

(rata), ada gumpalan warna pada produk, dan bila dikonsumsi rasanya sedikit lebih 

pahit. Biasanya produk pangan yang mengandung rhodamin B tidak mencantumkan 

kode, label, merek, atau identitas lengkap lainnya (BPOM, 2014). 

4. Metanil Yellow 

Metanil yellow merupakan bahan pewarna sintetik berbentuk serbuk, berwarna 

kuning kecoklatan, bersifat larut dalam air dan alkohol, agak larut dalam benzen 

dan eter, serta sedikit larut dalam aseton. Pewarna ini umumnya digunakan sebagai 

pewarna pada tekstil, kertas, tinta, plastik, kulit, dan cat, serta sebagai indikator 

asam-basa di laboratorium. Namun pada prakteknya, di Indonesia pewarna ini 

sering disalahgunakan untuk mewarnai berbagai jenis pangan antara lain kerupuk, 

mie, tahu, dan pangan jajanan yang berwarna kuning, seperti gorengan (BPOM, 

2015). 

Berdasarkan struktur kimianya, metanil yellow dan beberapa pewarna sintetik 

dikategorikan dalam golongan azo. Namun, metanil yellow termasuk pewarna 
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golongan azo yang telah dilarang digunakan pada pangan. Pada umumnya, pewarna 

sintetik azo bersifat lebih stabil daripada kebanyakan pewarna alami. Pewarna azo 

stabil dalam berbagai rentang pH, stabil pada pemanasan, dan tidak memudar bila 

terpapar cahaya atau oksigen. Hal tersebut menyebabkan pewarna azo dapat 

digunakan pada hampir semua jenis pangan. Salah satu kekurangan pewarna azo 

adalah sifatnya yang tidak larut dalam minyak atau lemak (Susilo, 2015). Hanya 

bila pewarna azo digabungkan dengan molekul yang bersifat larut lemak atau bila 

pewarna azo tersebut didispersikan dalam bentuk partikel halus, maka lemak atau 

minyak dapat terwarnai (Arief, 2007).  

Beberapa perwarna azo telah dilarang digunakan pada pangan karena efek 

toksiknya. Namun, efek toksik tersebut bukan disebabkan oleh pewarna itu sendiri 

melainkan akibat adanya degradasi pewarna yang bersangkutan. Pada suatu 

molekul pewarna azo, ikatan azo merupakan ikatan yang bersifat paling labil 

sehingga dapat dengan mudah diurai oleh enzim azo-reduktase yang terdapat dalam 

tubuh mamalia, termasuk manusia. Pada mamalia, enzim azo-reduktase (dengan 

berbagai aktivitasnya) dapat dijumpai pada berbagai organ, antara lain hati, ginjal, 

paru-paru, jantung, otak, limpa, dan jaringan otot. Setelah ikatan azo terurai secara 

enzimatik, maka bagian amina aromatik akan diabsorbsi oleh usus dan 

diekskresikan melalui urin. Oleh karena beberapa produk hasil degradasi pewarna 

azo diketahui bersifat mutagenik atau karsinogenik, maka beberapa pewarna azo 

kemudian dilarang digunakan dalam pangan (Sarkar, 2012). 
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2.6 Higiene dan Sanitasi Makanan 

2.6.1 Pengertian Higiene 

Higiene adalah ilmu yang berhubungan dengan masalah kesehatan, serta 

berbagai usaha untuk mempertahankan atau memperbaiki kesehatan (Fathonah, 

2005). Apabila ditinjau dari kesehatan lingkungan, higiene adalah usaha kesehatan 

yang mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, upaya 

mencegah timbulnya penyakit karena faktor lingkungan. Sehingga higiene dapat 

diartikan sebagai upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan 

perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit/gangguan 

kesehatan (Depkes RI, 2004). 

Prosedur yang penting bagi pekerja pengolah makanan adalah higiene 

perorangan (personal hygiene) dan kebiasaan hidup. Sedangkan higiene perorangan 

adalah sikap bersih perilaku penjamah/ penyelenggara makanan agar makanan 

tidak tercemar. Higiene perorangan merupakan kunci kebersihan dan kualitas 

makanan yang aman dan sehat. Dengan demikian penjamah makanan khususnya 

pedagang minuman harus mengikuti prosedur yang memadai untuk mencegah 

kontaminasi pada makanan yang ditanganinya (Wahyuni, 2016).  

Prosedur yang harus dilakukan oleh setiap penjamah makanan adalah 

sebelum dan sesudah menangani makanan harus melakukan pencucian tangan 

menggunakan sabun untuk menghindari perpindahan mikroorganisme yang ada 

ditubuhnya terutama pada tangan yang menyebabkan kontaminasi makanan 

sehingga mengakibatkan konsumen jatuh sakit (Setyorini, 2013 dalam Wahyuni, 

2016). 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain pemeriksaan kesehatan, 

pencucian tangan, kesehatan rambut, kebersihan hidung, mulut, gigi, dan telinga, 

kebersihan pakaian dan kebiasaan hidup yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, 

higiene perorangan yang terlibat dalam pengolahan makanan perlu diperhatikan 

untuk menjamin keamanan makanan dan mencegah terjadinya penularan penyakit 

melalui makanan. Penyebaran penyakit melalui makanan disebabkan penjamah 

makanan yang terinfeksi dan higiene perorangan yang buruk (Wahyuni, 2016). 

2.6.2 Pengertian Sanitasi 

Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitikberatkan 

kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari 

segala bahaya yang dapat menggangu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum 

makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, 

pengangkutan, sampai pada saat dimana makanan dan minuman tersebut siap untuk 

dikonsumsikan kepada masyarakat atau konsumen (Depkes RI, 2004). 

Sanitasi makanan yang buruk yang dapat disebabkan 3 faktor yakni faktor 

fisik, faktor kimia, dan faktor mikrobiologi. Faktor fisik terkait dengan kondisi 

ruangan yang tidak mendukung pengamanan makanan seperti sirkulasi udara yang 

kurang baik, temperatur ruangan yang panas dan lembab dan sebagainya. Untuk 

menghindari kerusakan makanan yang disebabkan faktor fisik, maka perlu 

diperhatikan sususan dan konstruksi dapur serta tempat penyimpanan makanan. 

 Sanitasi makanan yang buruk disebabkan oleh faktor kimia karena adanya 

zat-zat kimia yang digunakan untuk mempertahankan kesegaran bahan makanan, 

obat-obat penyemprot hama, penggunaan wadah bekas, obat-obat pertanian untuk 
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kemasan makanan, dll. Sanitasi makanan yang buruk disebabkan oleh faktor 

mikrobiologis karena adanya kontaminasi oleh bakteri, virus, jamur dan parasit. 

Akibat buruknya sanitasi makanan dapat timbul gangguan kesehatan pada orang 

yang mengkonsumsi makanan tersebut (Slamet, 2002). 

2.6.3 Pengertian Higiene Sanitasi Makanan 

Higiene sanitasi makanan merupakan bagian yang penting dalam proses 

pengolahan makanan yang harus dilaksanakan dengan baik. Menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.715/MENKES/ SK/V/2003, higiene 

sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, 

tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan 

penyakit atau gangguan kesehatan. 

Higiene sanitasi makanan minuman yang baik perlu ditunjang oleh kondisi 

lingkungan dan sarana sanitasi yang baik pula. Lingkungan yang terkontaminasi 

dan sanitasi buruk yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan menyebabkan 

bakteri atau kuman mudah masuk dan menyebabkan infeksi. Lingkungan yang baik 

harus memberikan rasa aman kepada orang yang berada di sekitarnya (Darajat, 

2006).  

Personal hygiene penjamah yang harus memenuhi syarat, kondisi tempat 

yang higienis (jauh dari sumber-sumber pencemar) juga diperlukan. Hal ini dapat 

mengurangi masuknya mikroba pada minuman. Tempat yang higienis merupakan 

salah satu faktor untuk menarik pembeli. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

yaitu penggunaan celemek, tutup kepala, masker dan sarung tangan, cuci tangan 

dengan sabun, tidak memegang uang langsung dari pembeli, dan mencuci tangan 
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setelah memegang uang. Apabila hal ini dilakukan maka risiko pencemaran bakteri 

coliform dalam minuman yang dijual dapat dikurangi (Darajat, 2006). 

2.7 Pedagang Jajanan 

2.7.1 Pengertian dan Jenis Pedagang 

Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan 

menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri 

dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau per 

satuan (Sugiharsono dkk, 2000). Pedagang adalah orang atau badan membeli, 

menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan 

atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masi berwujud barang penting 

asli maupun yang sudah dijadikan barang lain (Widodo, 2008).  Wicaksono (2011), 

menegelompokkan beberapa jenis pedagang menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 

1. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang 

perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan 

tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir- pingir jalan umum, dan lain 

sebagainya. Pedagang ini biasanya mangkal atau menggelar barang dagangannya 

ditempat yang ramai. Pedagang kaki lima ini biasanya bersifat sementara, dan 

belum mendapat izin dari pemerintah kota setempat.  

2. Pedagang Keliling 

Pedagang keliling adalah mereka yang menjual dagangannya dengan cara 

berkeliling di perumahan atau perkampungan. Pedagang ini berjualan dengan 
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jangkauan yang lebih sempit. Pedagang keliling ini biasanya bersifat sementara, 

karena berpindah dari tempat satu ketempat lainnya. 

3. Pedagang Menetap 

Pedagang menetap mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang 

menggunakan tempat yang menetap. Menurut Titin (2005), tempat yang dimiliki 

pedagang menetap adalah milik pribadi dan adapula yang disewakan, seperti ruko, 

rumah makan, pasar dsb. Pedagang ini biasanya bersifat menetap, dansudah 

mendapat izin dari pemerintah kota setempat. 

2.7.2 Pengertian Jajanan 

Pengertian jajanan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 942/MENKES/SK/VII/2003 adalah makanan dan minuman yang 

diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai 

makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah 

makan atau restoran, dan hotel. Pangan jajanan termasuk dalam kategori pangan 

siap saji yaitu makanan dan minuman yang dijual untuk langsung dikonsumsi tanpa 

proses pengolahan lebih lanjut. Ragam pangan jajanan antara lain: bakso, mie 

goreng, nasi goreng, ayam goreng, burger, cakue, cireng, cilok, cimol, tahu, gulali, 

es jepit, es lilin dan ragam pangan jajanan lainnya (Direktorat Perlindungan 

Konsumen, 2006). 

2.7.3 Pengertian Pedagang Jajanan 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pedagang jajanan 

adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan makanan jajanan 

dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain 
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dengan mengolahnya terlebih dahulu menjadi pangan siap saji yaitu makanan dan 

minuman yang dijual untuk langsung dikonsumsi tanpa proses pengolahan lebih 

lanjut. 

2.8 Situasi Pangan Jajanan di Lingkungan Pendidikan 

Kualitas SDM yang menjadi penggerak pembangunan di masa yang akan 

datang ditentukan bagaimana pengembangan SDM saat ini, termasuk pada usia 

sekolah. Pembentukan kualitas SDM sejak masa sekolah akan mempengaruhi 

kualitasnya pada saat mereka mencapai usia produktif (Andarwulan dkk., 2009). 

Dengan demikian, kualitas anak sekolah penting untuk diperhatikan karena pada 

masa ini merupakan masa pertumbuhan anak dan sangat penting peranan gizi serta 

kemanan makanan yang dikonsumsi di sekolah. 

Usia sekolah merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan anak menuju 

masa remaja, sehingga asupan zat gizi yang cukup dengan memperhatikan 

keamanan pangan yang dikonsumsi sangat penting untuk diperhatikan, termasuk 

makanan jajanannya. Lebih dari 99% anak sekolah jajan di sekolah untuk 

memenuhi kebutuhan energinya saat berada di sekolah. Namun demikian, hasil 

pengawasan BPOM tahun 2008-2010 menunjukkan bahwa 40-44% dari sampel 

pangan jajanan anak sekolah yang diuji, tidak memenuhi syarat karena 

penyalahgunaan bahan berbahaya serta cemaran mikroba dan atau bahan tambahan 

pangan yang melebihi batas. Permasalahan tersebut mengindikasikan kurangnya 

pengetahuan, kepedulian, atau kesadaran para pembuat, penjual, dan pembeli akan 

pentingnya keamanan pangan (BPOM, 2014 dalam Paratmanitya, 2016). Hasil 

penelitian tentang sekolah sehat yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kualitas 
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Jasmani Depdiknas tahun 2007 pada 640 SD di 20 provinsi yang diteliti, sebanyak 

40% belum memiliki kantin. Sementara sekolah yang telah memiliki kantin (60%) 

sebanyak 84,3% kantinnya belum memenuhi syarat kesehatan (Kemenkes RI, 

2011). 

Kandungan gizi makanan jajanan anak sekolah dasar masih di bawah 

ketentuan kandungan gizi kudapan. Kandungan gizi makanan jajanan kemasan sulit 

untuk diperkirakan karena tidak terdapat informasi gizi pada label. Makanan 

jajanan tradisional umumnya menggunakan bahan yang kurang bervariasi. 

Sejumlah besar makanan jajanan anak sekolah masih mengandung bahan 

berbahaya. Sebanyak 15 jajanan (71,4%), 4 jajanan (23,5%) dan 5 jajanan (18,5%) 

positif mengandung berturut- turut formalin, boraks, dan rhodamin B (Kristianto 

dkk., 2013). 

2.9 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Malang 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Malang merupakan salah satu dari lima 

madrasah model di Jawa Timur, dan juga merupakan salah satu madrasah terpadu 

dari delapan madrasah terpadu se Indonesia (database SIAP, 2014). MAN 3 

Malang berlokasi di Jl. Bandung No. 7, Kel. Penanggungan, Kec. Klojen, Kota 

Malang dengan jumlah siswa sebanyak 972 siswa. 

Sejarah singkat MAN 3 Malang, bermula dari suatu lembaga pendidikan yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru pendidikan agama Islam di sekolah-

sekolah rendah negeri. Hal ini berdasarkan surat keputusan bersama menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan dengan menteri Agama pada tanggal 2 Desember 1946 

no. 1142/BH.A tentang penyediaan guru agama secara kilat dan cepat, sehingga 
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ditetapkan rencana pendidikan guru agama Islam jangka pendek dan jangka 

panjang. Untuk mewujudkan rencana tersebut, maka pada tanggal 16 Mei 1948 

mulai didirikan Sekolah Guru Hakim Islam (SGHI) dan Sekolah Guru Agama Islam 

(SGAI). Selanjutnya berdasarkan ketetapan menteri agama tertanggal 15 Agustus 

1951 no. 7 SGAI diubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA 5 tahun) yang 

siswanya berasal dari lulusan sekolah rendah atau madrasah rendah. 

Berdasarkan Surat ketetapan menteri agama tanggal 21 Nopember 1953 no. 35, 

lama belajar di PGA ditambah 1 tahun, sehingga menjadi 6 tahun, dan diubah 

menjadi dua bagian, yaitu, Pertama: Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP), 

lama belajarnya 4 tahun (kelas 1 s/d kelas 4) dan Kedua: Pendidikan Guru Agama 

Atas (PGAA), lama belajarnya 2 tahun (kelas 5 dan kelas 6). Selanjutnya, pada 

tahun ajaran 1958/1959 PGAP dan PGAA dilebur menjadi PGAN 6 TAHUN 

Malang. 

Perkembangan berikutnya, dengan adanya surat keputusan Menteri Agama 

tanggal 16 Maret 1978 no. 16, PGAN 6 tahun di pecah lagi menjadi dua lembaga 

pendidikan yaitu, Pertama: Kelas 1 s/d 3 menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 

(MTsN) Malang 1, dan Kedua: Kelas 4 s/d 6 menjadi Pendidikan Guru Agama 

Negeri (PGAN) Malang. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 

42 tanggal 1 Juli 1992 PGAN Malang beralih fungsi menjadi Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 3 Malang. 

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam tanggal 16 Juni 1993 No. E/55/1993. MAN 3 Malang diberi wewenang untuk 

menyelenggarakan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), yang selanjutnya 
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berdasarkan perubahan kurikulum 1984 ke kurikulum 1994, MAPK berubah nama 

menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) sampai sekarang. PGAN Malang 

telah mencapai kejayaan, hal ini berkaitan dengan keberhasilan outputnya yang 

dominan di tengah-tengah mansyarakat. Rata-rata alumni PGAN Malang menjadi 

orang yang berpengaruh di masyarakat. Selain itu juga banyak yang menjadi 

penjabat penting di Lingkungan Departemen Agama maupun Departemen lain. 

 


