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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keamanan Pangan 

Keamanan pangan merupakan kebutuhan masyarakat, karena diharapkan 

melalui makanan yang aman, masyarakat akan terlindungi dari penyakit atau 

gangguan kesehatan lainnya. Mutu makanan harus terjamin, terutama bagi pasien 

yang dirawat di rumah sakit, yang tubuhnya dalam keadaan lemah, sehingga 

sangat rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit–penyakit yang 

ditularkan melalui makanan. Keamanan pangan pada dasarnya adalah upaya 

hygiene sanitasi makanan, gizi dan safety. Hygiene sanitasi makanan di dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan disebut penyehatan makanan, merupakan upaya 

untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang dan makanan yang dapat 

atau mungkin menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan. Tujuan 

penyehatan makanan di rumah sakit adalah tersedianya makanan yang bermutu 

baik dan aman untuk pasien dan konsumen, serta terwujudnya perilaku kerja yang 

sehat dan higienis dalam penanganan makanan, sehingga pasien dan konsumen 

lainnya terhindar dari risiko penularan penyakit atau gangguan kesehatan dan 

keracunan makanan (Ditjen  PPM dan  PL, 2001).  

2.2 Faktor yang Mempengaruhi Keamanan Pangan 

Menurut Anwar (2004), pangan yang tidak aman dapat menyebabkan 

penyakit yang disebut dengan foodborne diseases yaitu gejala penyakit yang 

timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan/senyawa beracun 

atau organisme patogen. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh pangan dapat 

digolongkan ke dalam dua kelompok utama, yaitu infeksi dan intoksikasi. Istilah 

infeksi digunakan bila setelah mengkonsumsi pangan atau minuman yang 
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mengandung bakteri patogen, timbul gejala-gejala penyakit. Intoksikasi adalah 

keracunan yang disebabkan karena mengkonsumsi pangan yang mengandung 

senyawa beracun. Beberapa faktor yang menyebabkan makanan menjadi tidak 

aman adalah : 

1. Kontaminasi 

Kontaminasi adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak 

dikehendaki atau diinginkan. Kontaminasi dikelompokkan ke dalam empat 

macam, yaitu : 

a. Kontaminasi mikroba seperti bakteri, jamur, cendawan.  

b. Kontaminasi fisik seperti rambut, debu, tanah, serangga dan kotoran lainnya.  

c. Kontaminasi kimia seperti pupuk, pestisida, merkuri, arsen, cyianida dan 

sebagainya. 

d. Kontaminasi radioaktif seperti radiasi, sinar alfa, sinar gamma, radio aktif, 

sinar cosmis dan sebagainya. 

Terjadinya kontaminasi dapat dibagi dalam tiga cara, yaitu : 

a. Kontaminasi langsung yaitu adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam 

makanan secara langsung karena ketidaktahuan atau kelalaian baik disengaja 

maupun tidak disengaja. Contoh, potongan rambut masuk ke dalam nasi, 

penggunaan zat pewarna kain dan sebagainya. 

b. Kontaminasi silang yaitu kontaminasi yang terjadi secara tidak langsung 

sebagai akibat ketidaktahuan dalam pengolahan makanan. Contohnya, 

makanan mentah bersentuhan dengan makanan masak, makanan bersentuhan 

dengan pakaian atau peralatan kotor, misalnya piring, mangkok, pisau atau 

talenan. 
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c. Kontaminasi ulang (recontamination) yaitu kontaminasi yang terjadi terhadap 

makanan yang telah dimasak sempurna. Contoh, nasi yang tercemar dengan 

debu atau lalat karena tidak ditutup. 

2. Keracunan 

Menurut  Dirjen PPM dan PL (2000), Keracunan adalah timbulnya gejala 

klinis suatu penyakit atau gangguan kesehatan lainnya akibat mengkonsumsi 

makanan yang tidak hygienis. Makanan yang menjadi penyebab keracunan 

umumnya telah tercemar oleh unsur- unsur fisika, mikroba atau kimia dalam dosis 

yang membahayakan. Kondisi tersebut dikarenakan pengelolaan makanan yang 

tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan atau tidak memperhatikan kaidah-

kaidah hygiene dan sanitasi makanan. Keracunan dapat terjadi karena : 

a. Bahan makanan alami, yaitu makanan yang secara alami telah mengandung 

racun seperti jamur beracun, ikan, buntel, ketela hijau, umbi gadung atau umbi 

racun lainnya.  

b. Infeksi mikroba, yaitu bakteri pada makanan yang masuk ke dalam tubuh 

dalam jumlah besar (infektif) dan menimbulkan penyakit seperti cholera, diare, 

disentri.  

c. Racun/toksin, mikroba yaitu racun atau toksin yang dihasilkan oleh mikroba 

dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah membahayakan 

(lethal dose). 

d. Zat kimia, yaitu bahan berbahaya dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh 

dalam jumlah membahayakan.  

e. Alergi, yaitu bahan allergen di dalam makanan yang dapat menimbulkan reaksi 

sensitif kepada orang-orang yang rentan. 
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2.3 Bakso 

Bakso merupakan produk gel dari protein daging, baik daging sapi, ayam, 

ikan maupun udang. Bakso dibuat dari daging giling dengan bahan tambahan 

utama garam dapur, tepung tapioca, dan bumbu, berbentuk bulat seperti kelereng 

dengan berat 25-30 g perbutir. Setelah dimasak bakso memiliki tekstur yang 

kenyal sebagai ciri spesifiknya (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

Tabel 1. Syarat Mutu Bakso SNI 01-3818-1995 

No. Kriteria uji   Satuan   Persyaratan 
1. Keadaan          
1.1  Bentuk,   -  Normal,  khas daging  
1.2 Bau,    -   Gurih 
1.3 Rasa     -   Normal 
1.4 Warna     -   Kenyal 
2.  Air    % b/b    Maks 70,0 
3.  Abu    % b/b   Maks3,0 
4.  Protein    % b/b   Min 9,0 
5.  Lemak    % b/b   Maks 2,0 
6. Boraks    -   Tidak boleh ada  
7. Bahan Tambahan Makanan    Sesuai dengan SNI 
8. Cemaran logam 
8.1  Timbal    mg/kg    Maks 2,0 
8.2 Tembaga   mg/kg   Maks 20,0 
8.3  Seng    mg/kg   Maks 40,0 
8.4  Timah    mg/kg   Maks 40,0 
8.5  Raksa    mg/kg   Maks 0,03 
9.  Cemaran Arsen  mg/kg   Maks 1,0 
10.  Cemaran Mikroba 
10.1.  Angka Lempeng Total koloni/g  Maks 1 x 105 
10.2.  Bakteri bentuk koli  APM/g   Maks 10 
10.3.  E.Coli    APM/g   < 3 
10.4.  Enterecocci   koloni/g  Maks 1 x103 
10.5.  Clostridiumperfringens koloni/g  Maks 1 x102 
10.6.  Salmonella   -   Negatif 
10.7. Staphylococcusaureus  koloni/g  Maks 1 x102 
Sumber: BSN, 1995 

Kualitas bakso ditentukan oleh daya ikat air, kekenyalan, dan kandungan 

nutrisinya. Bakso dengan kualitas baik, mempunyai daya ikat air yang baik pula 

yaitu air yang betul-betul diikat oleh protein daging dan air bebas yang tertangkap 
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didalam sel-sel daging.Tingkat kekenyalan bakso yang berkualitas baik yaitu 

bakso memiliki kemampuan untuk pecah akibat adanya gaya tekanan, dan 

kandungan nutrisi yang terdapat pada bakso berkualitas baik yaitu memiliki 

kandungan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi didalam tubuh 

(wibowo, 2006). 

 
Gambar1. Bakso sumber : internet  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bakso.JPG (diakses pada 19 agustus 

2015) 

2.4 Bahan Penyusun Bakso 

2.4.1 Daging Sapi 

Daging merupakan bahan pangan yang penting dalam memenuhi 

kebutuhan gizi. Selain mutu protein yang tinggi, pada daging terdapat kandungan 

asam amino yang lengkap dan seimbang. Keunggulan lain, protein daging lebih 

mudah dicerna daripada protein yang berasal dari nabati. Bahan pangan ini yang 

harus dipenuhi oleh ternak yang akan dipotong agar diperoleh kualitas daging 

yang baik yaitu ternak harus dalam keadaan sehat, bebas dari berbagai penyakit, 

ternak harus cukup istirahat, tidak diperlakukan kasar, serta tidak mengalami stres 

agar kandungan glikogen otot maksimal (Astawan, 2007). 

Daging yang digunakan dalam pembuatan bakso harus daging segar, yaitu 

dari ternak yang baru dipotong. Sebaiknya jangan menggunakan daging yang 
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telah dilayukan, yaitu daging telah mengalami proses aging atau penuaan. Bila 

menggunakan daging yang telah layu, tekstur bakso yang dihasilkan kurang 

kenyal (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

2.4.2 Tepung Tapioka 

Tepung tapioka adalah pati dari umbi singkong yang dikeringkan dan 

dihaluskan. Tepung tapioka dibuat secara langsung dari singkong segar. Tepung 

tapioka yang dibuat dari singkong berwarna putih ataupun kuning akan 

menghasilkan tepung berwarna putih lembut dan licin. Tepung tapioka dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku ataupun campuran pada berbagai macam 

produk antara lain kerupuk, biskuit atau kue kering, jajanan atau kue 

tradisional,misalnya cenil, klanthing, opak atau semprong, wadah es krim, kacang 

shanghai, pilus, dan ladu, bahan produk biji mutiara, sirup cair, dekstrin, alcohol, 

dan lem. Selain itu, tepung tapioka dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengental 

(thickener), bahan pemadat dan pengisi, bahan pengikat pada industri makanan 

olahan, dan juga sebagai bahan penguat benang (warp seizing) pada industri 

tekstil (Suprapti, 2005). 

Tepung tapioka yang dibuat dari pati singkong, nyaris tidak mengandung 

protein dan gluten. Tepung tapioka sering digunakan untuk pengetal pada tumisan 

karena efeknya bening dan kental saat dipanaskan. Tidak cocok untuk gorengan 

karena menyerap minyak dan mengeras setelah dingin beberapa lama. Selain 

pengental, juga dipakai untuk mengenyalkan bakso, penganti sagu pada empek-

empek dan juga sebagai bahan baku kerupuk. Ada juga membuat cendol berbahan 

tepung tapioka. Pada skala industri, tepung tapioka termodifikasi dipakai untuk 

mengentalkan atau sebagai penstabil pada aneka saos (Lia, 2006). 
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2.4.3 Bumbu 

Selain bahan yang telah disebutkan, digunkan juga bumbu-bumbu untuk 

memberikan citarasa pada bakso. Bumbu-bumbu yang digunakan seperti garam 

yang berfungsi untuk memperbaiki citarasa, membantu melarutkan protein dan 

sebagai pengawet. Selain itu digunakan pula bumbu penyedap dari bawang merah, 

putih serta merica yang dihaluskan dan dicampur menjadi satu. Garam dapur yang 

digunakan biasanya 2,5% dari berat daging, sedangkan bumbu penyedap sekitar 

2% dari berat daging. Sebaiknya jangan menggunakan penyedap masakan 

monosodium glutamat atau yang dikenal vetsin. Sejauh ini penggunaan penyedap 

ini masih diperdebatkan dan dicurigai menjadi penyebab berbagai kelainan 

kesehatan, bahakan dicurigai sebagai timbulnya penyakit kanker (Wibowo,2006). 

2.4.4 Es Batu atau Air Es 

Penggunaan es atau air es ini sangat penting dalam pembentukan tekstur 

bakso. Dengan adanya es ini, suhu dapat dipertahankan tetap rendah sehingga 

protein daging tidak terdenaturasi akibat gerakan mesin penggiling dan ekstraksi 

protein berjalan dengan baik. Penggunaan es juga berfungsi menambahkan air ke 

adonan sehingga adonan tidak kering selama pembentukan adonan maupun 

selama perebusan. Penambahan es juga dapat meningkatkan rendemennya, untuk 

itu dapat digunakan es sebanyak 10-15% dari berat daging atau bahkan 30% dari 

berat daging (Wibowo,2006). 

Es batu dicampur pada saat proses penggilingan. Hal ini dimaksudkan agar 

selama penggilingan, daya elastisitas daging tetap terjaga sehingga bakso yang 

dihasilkan akan lebih kenyal (Widyaningsih dan Murtini,2006). 
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2.5 Proses Pembuatan Bakso 

Daging segar yang telah dipilih dihilangkan lemak dan uratnya, kemudian 

dipotong-potong kecil untuk memudahkan proses penggilingan. Es batu 

dimasukan pada waktu penggilingan untuk menjaga elastisitas daging, sehingga 

bakso yang dihasilkan akan lebih kenyal. Daging yang telah dilumat dicampur 

dengan bahan perekat dan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Bila perlu 

digiling kembali sehingga daging, bahan perekat, dan bumbu dapat tercampur 

homogeny membentuk adonan yang halus (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

Adonan yang terbentuk dituang ke dalam wadah, siap untuk dicetak 

berbentuk bulatan bola kecil. Cara mencetak dapat dilakukan dengan tangan, yaitu 

dengan cara mengepal-ngepal adonan dan kemudian ditekan sehingga adonan 

yang memadat akan keluar berupa bulatan. Dapat juga digunakan sendok kecil 

untuk mencetaknya. Bulatan-bulatan bakso yang telahterbentuk kemudian 

langsung direbus di dalam panic yang berisi air mendidih. Perebusan dilakukan 

sampai bakso matang yang ditandai dengan mengapungnya bakso kepermukaan. 

Nakso yang telah matang ditiriskan, setelah dingin bakso dapat dikemas atau 

dipasarkan (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

2.6 Faktor Penentu Kualitas Bakso 

Menurut Wibowo (2006) faktor-faktor yang menentukan kualitas bakso 

adalah sebagai berikut : 

a. Bau 

Bau khas daging segar rebus lebih dominan, tanpa bau tengik, masam, basi 

atau busuk. Bau bumbu cukup tajam. 
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b. Tekstur dan tingkat kekenyalan 

Tekstur kompak, elastis, kenyal tetapi tidak liat atau membal, tidak ada serat 

daging, tidak lembek, tidak basah berair, dan tidak rapuh. 

c. Citarasa 

Rasa lezat, enak, rasa daging lebih dominan, rasa bumbu cukup menonjol  

tidak berlebihan. Tidak terdapat rasa asing yang mengganggu. 

d. Warna 

Coklat muda cerah atau sedikit agak kemerahan atau coklat muda atau coklat 

agak keputihan atau abu-abu. Warna tersebut merata tanpa warna laian yang 

mengganggu. 

e. Tampilan atau kenampakan 

Bakso bulat halus, berukuran seragam, bersih dan cemerlang tidak kusam 

sedikitpun tidak berjamur dan tidak berlendir. 

2.7 Bahan Tambahan Makanan 

Bahan tambahan makanan (BTM) adalah bahan yang ditambahkan dan 

dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Termasuk 

ke dalam bahan tambahan makanan adalah pengawet, pewarna, penyedap rasa dan 

aroma, pemantap, antioksidan, pengemulsi, antigumpal, pemucat, dan pengental 

(Abdul Rohman dan Sumantri, 2007). 

Bahan tambahan makanan digunakan untuk berbagai fungsi Antara lain 

untuk meningkatkan waktu hidup makanan (sebagai pengawet) atau untuk 

melindungi makanan dari ketengikan (sebagai antioksidan). Penggunaan bahan 

tambahan makanan diatur oleh suatu badan resmi dalam suatu Negara, misalnya 

penggunaan zat warna dalam makanan (Abdul Rohman dan Ibnu Gholib, 2007). 



12 
 

2.8 Bahan Tambahan Makanan yang Berbahaya 

Menurut PERMENKES NO 033 TAHUN 2012 Tentang Bahan Tambahan 

Pangan yang di larang digunakan sebagai bahan tambahan pangan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2. Bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan 

NO BAHAN 

1 Asam borat dan senyawanya (Borid acid) 

2 Asam salisilat dan garamnya (Salicyl acid and its salt) 

3 Dietilpirokarbonat (Dethylpgrocarbo nate, DEPC) 

4 Dulsin (Dullcin) 

5 Formalin (Formaldehyde) 

6 Kalium bromat (Potassiurn bromate) 

7 Kalium Clorat (Potassium clorate) 

8 Kloramfenikol (Chloramphenikol) 

9 Minyak nabati yang dibrominasi ( Brominated vegetable oils) 

10 Nitrofurazone (Nitrofurazone) 

11 Dulkamara (Dulcamara) 

12 Kokain (Cocaine) 

13 Nitrobenzen ( Nitrobenzene) 

14 Sinamil antranilat (Cynnamil anthranilate) 

15 Dihidrosafrol ( Dyhidrosafrole) 

16 Biji tonka (Tonka bean) 

17 Minyak Kalamus (Calamus oil) 

18 Minyak Tansi (Tansy oil) 

19 Minyak Sasafras (Sasafras oil) 

Sumber : PERMENKES NO 033 TAHUN 2012 
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2.8.1 Borak 

Borak adalah senyawa kimia turunan dari logam berat boron (B), Boraks 

merupakan anti septik dan pembunuh kuman. Bahan ini banyak digunakan 

sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik. Asam 

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

diizinkan digunakan sebagai campuran bahan makanan. Boraks adalah senyawa 

kimia dengan rumus Na2B4O7 10H2O berbentuk Kristal putih, tidak berbau dan 

stabil pada suhu dan tekanan normal. Dalam air, boraks berubah menjadi natrium 

hidroksida dan asam borat (Syah, 2005). 

Boraks bisa didapatkan dalam bentuk padat atau cair (natrium hidroksida 

atau asam borat). Baik boraks maupun asam borat memiliki sifat antiseptik dan 

biasa digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat, misalnya dalam salep, 

bedak, larutan kompres, obat oles mulut dan obat pencuci mata. Selain itu boraks 

juga digunakan sebagai bahan solder, pembuatan gelas, bahan pembersih atau 

pelicin porselin, pengawet kayu dan antiseptik kayu (Aminah dan Himawan, 

2009). 

Meskipun bukan pengawet makanan, boraks sering pula digunakan 

sebagai pengawet makanan. Selain sebagai pengawet, bahan ini berfungsi pula 

mengenyalkan makanan. Makanan yang sering ditambahkan boraks diantaranya 

adalah bakso, lontong, mie, kerupuk, dan berbagai makanan tradisional seperti 

“lempeng” dan “alen-alen”. Di masyarakat daerah tertentu boraks juga dikenal 

dengan sebutan garam ”bleng” atau ”pijer” dan sering digunakan untuk 

mengawetkan nasi untuk dibuat makanan yang sering disebut legendar atau 

gendar (Yuliarti, 2007). 
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Boraks merupakan racun bagi semua sel. Pengaruhnya terhadap organ 

tubuh tergantung konsentrasi yang dicapai dalam organ tubuh. Karena kadar 

tertinggi tercapai pada waktu diekskresi maka ginjal merupakan organ yang paling 

terpengaruh dibandingkan dengan organ yang lain. Dosis tertinggi yaitu 10-20 

gr/kg berat badan orang dewasa dan 5 gr/kg berat badan anak-anak akan 

menyebabkan keracunan bahkan kematian. Sedangkan dosis terendah yaitu 

dibawah 10-20 gr/kg berat badan orang dewasa dan kurang dari 5 gr/kg berat 

badan anak-anak (Saparinto dan Hidayati, 2006). 

2.8.2 Formalin 

Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. 

Di dalam formalin  mengandung sekitar 37 persen formaldehid dalam air, 

biasanya ditambah methanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin 

dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan 

dalam industri.  Nama lain dari formalin adalah  Formol, Methylene aldehyde, 

Paraforin, Morbicid, Oxomethane, Polyoxymethylene glycols, Methanal, 

Formoform, Superlysoform, Formaldehyde dan Formalith (Astawan, Made, 

2006). 

Formalin sebenarnya sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Di sektor industri, formalin sangat banyak manfaatnya, misalnya sebagai anti 

bakteri atau pembunuh kuman, sehingga formalin sering dimanfaatkan sebagai 

pembersih lantai, kapal, gudang, pakaian bahkan juga dapat dipergunakan sebagai 

pembunuh lalat dan berbagai serangga lain. Dalam konsentrasi yang sangat kecil  

(< 1%), formalin digunakan sebagai pengawet untuk berbagai bahan non pangan 
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seperti pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut, shampo mobil, 

lilin dan karpet (Yuliarti, 2007). 

Berdasarkan beberapa penelitian menyatakan bahwa formalin tergolong 

sebagai karsinogen, yaitu senyawa yang dapat menyebabkan timbulnya kanker. 

Para ahli pangan sepakat bahwa semua bahan yang terbukti bersifat karsinogenik 

tidakboleh digunakan dalam bahan makanan maupun minuman. Prinsip ini di 

Amerika dikenal dengan nama Delaney Clause (Widianarko, 2000). Menurut 

IPCS (International Programme on Chemical Safety), secara umum ambang batas 

aman didalam tubuh adalah 1 miligram per liter. Bila formalin masuk ke tubuh 

melebihi ambang batas tersebut, maka dapat mengakibatkan gangguan pada organ 

dan sistem tubuh manusia. Akibat yang ditimbulkan tersebut dapat terjadi dalam 

waktu singkat atau jangka pendek, dan dalam jangka panjang, baik melalui 

hirupan, kontak langsung atau tertelan (Judarwanto, 2006). 

2.9 Sanitasi dan Cemaran pada Usaha Bakso 

2.9.1 Sanitasi 

Salah satu sumber penularan penyakit dan penyebab terjadinya keracunan 

makanan adalah makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat higiene. 

Keadaan higiene makanan dan minuman antara lain dipengaruhi oleh higiene alat 

masak dan alat makan yang dipergunakan dalam proses penyediaan makanan dan 

minuman. Alat makan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan di 

dalam menularkan penyakit, sebab alat makan yang tidak bersih dan mengandung 

mikroorganisme dapat menularkan penyakit lewat makanan (Adam, 2004). Salah 

satu hal utama yang perlu diperhatikan dalam merencanakan usaha yang baik 
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adalah konstruksi bangunan seperti persyaratan hygiene sanitasi dapur yang 

ditetapkan oleh Menkes No. 175/MEN/SK/V/2003 yang meliputi : 

1. Halaman  

Halaman bersih, tidak banyak lalat dan tersedia tempat sampah yang 

memenuhi syarat hygiene sanitasi, tidak terdapat tumpukan barang-barang 

yang dapat menjadi sarang tikus. 

2. Konstruksi Bangunan 

Konstruksi selain kuat juga selalu dalam keadaan bersih secara fisik dan bebas 

dari barang-barang sisa atau bekas yang ditempatkan sembarangan.  

3. Lantai  

Permukaan lantai rapat air, halus, kelandaian cukup, tidak licin dan mudah 

dibersihkan. 

4. Dinding  

Permukaan dinding sebelah dalam halus, kering/tidak menyerap air dan  

dibersihkan. Bila permukaan dinding kena percikan air, maka setinggi 2 (dua) 

meter dari lantai dilapisi bahan kedap air yang permukaannya halus, tidak 

menahan debu dan berwarna terang.  

5. Langit-langit  

Permukaan langit-langit tempat makanan dibuat, disimpan, diwadahi dan 

tempat pencucian alat makanan maupun tempat cuci tangan dibuat daribahan 

yang permukaannya rata mudah dibersihkan, tidak menyerap air dan berwarna 

terang serta menutup atap bangunan. 
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6. Pintu dan Jendela  

Semua pintu dari ruang tempat pengolahan makanan dibuat menutup sendiri 

atau dilengkapi peralatan anti lalat, seperti kassa yang dapat dibuka dan 

dipasang, tirai, pintu rangkap dan lain-lain.  

7. Pencahayaan  

Pencahayaan yang memadai sangat penting untuk menjamin bahwa semua  

yang digunakan di dapur dan di ruang penyajian dalam keadaan bersih. 

Pencahayaan yang memadai juga sangat penting untuk menjamin keberhasilan 

pekerjaan preparasi, pengolaan, penyajian, dan penyimpanan makanan.  

8. Ventilasi/Penghawaan  

Bangunan atau ruangan tempat pengolahan makanan harus dilengkapi dengan 

ventilasi yang dapat menjaga keadaan nyaman untuk : 

a) Mencegah udara dalam ruangan terlalu panas.  

b) Mencegah terjadinya kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding 

atau langit-langit.  

c) Membuang bau, asap dan pencemaran lain dari ruangan.  

9. Ruangan Pengolahan Makanan 

Luas untuk tempat pengolahan makanan harus cukup untuk bekerja pada 

pekerjaannya dengan mudah dan efisien agar menghindarikemungkinan 

kontaminasi makanan dan memudahkan pembersihan.   

10 Fasilitas Pencucian Peralatan  

Pencucian peralatan secara manual harus menggunakan 3 (tiga) tempat yaitu 

sebagai pembersih menggunakan deterjen, pembilasan, dan sanitizer.  
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11. Tempat Cuci Tangan  

Tersedia tempat cuci tangan yang terpisah dengan tempat cuci peralatan 

maupun bahan makanan yang dilengkapi dengan air kran, saluran 

pembuangan tertutup, bak penampungan, sabun dan pengering.  

12. Tempat Sampah  

Tempat-tempat sampah seperti kantong plastik/kertas, bak sampah tertutup 

harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan diletakkan sedekat mungkin 

dengan sumber produksi sampah, namun dapat menghindari kemungkinan 

tercemarnya makanan oleh sampah. 

2.9.2 Cemaran Bakteri pada Bakso 

Bakteri dalam makanan dapat diakibatkan oleh penjualan makanan yang 

tidak memperhatikan kebersihan dan keamanannya.  Bakso merupakan makanan 

yang menggunakan daging sebagai salah satu bahannya. Risiko penularan infeksi 

melalui makanan produk hewan juga berhubungan dengan daging yang 

terkontaminasi. Daging mentah yang terkontaminasi merupakan salah satu sumber 

utama penyakit bawaan makanan (WHO, 2006).  

 Beberapa genus bakteri yang umumnya dapat ditemukan pada daging 

adalah Pseudomonas, Achromobacter, Streptococcus, Sarcina, Leuconostoc, 

Lactobacillus, Flavobacterium, Proteus, Bacillus, Clostridium, Escherichia, dan 

Salmonella. Bakteri paling umum yang menyebabkan infeksi melalui makanan 

adalah Salmonella dan E. coli (Pleczar dkk, 2008). 

   Mikroorganisme pada daging yang berasal dari kontaminasi pekerja 

diantaranya adalah Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Bacillus proteus, 

Staphylococcus albus, dan Staphylococcus aureus. Kapang dan khamir juga 
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terdapat dalam daging. Berbeda dengan bakteri, kapang dan khamir hanya 

terdapat pada permukaan daging karena sifatnya aerobik. Mikroorganisme yang 

merusak produk olahan daging dapat tumbuh pada temperatur rendah meskipun 

suhu optimumnya pada temperatur ruang. Pseudomonas dapat tumbuh pada 

permukaan daging yang telah mengalami pendinginan (chilling) (Lawrie, 2003).  


