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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa anak-anak merupakan masa yang rentan terhadap berbagai penyakit 

yang disebabkan karena kekurangan atau kelebihan zat gizi. Anak usia sekolah 

berada pada masa pertumbuhan yang sangat cepat dengan kegiatan fisik yang sangat 

aktif. Oleh karena itu, anak usia sekolah harus mendapatkan perhatian khusus 

mengenai makanan dan minuman yang dikonsumsi agar memperoleh makanan 

sehat dan bergizi yang dapat memenuhi kebutuhan gizinya. 

Kebiasaan anak menjaga kebersihan diri dan lingkungan di sekolah, 

termasuk pilihan jajanan sehat dan ketersediaan kantin sehat di sekolah juga turut 

mempengaruhi status gizi anak. Akan tetapi, anak-anak saat ini memiliki kebiasaan 

makan di luar rumah atau di sekitar sekolah yaitu dengan seringnya mengkonsumsi 

makanan cepat saji (fast food), padahal belum tentu terjamin kebersihannya 

contohnya seperti gorengan, es sirup, cilok daging, mie ayam bakso dan sebagainya. 

Warna dan jenis kemasan jajanan yang biasa dikonsumsi anak sekolah kerap 

memang menarik, tetapi orang kadang tidak tahu seperti apa kandungan gizi 

makanan jajanan tersebut, bahkan banyak yang sebenarnya berbahaya untuk 

kesehatan anak. Misalnya anak menjadi keracunan makanan yang gejalanya antara 

lain sakit perut, diare, batuk, flu dan sebagainya akibat mengkonsumsi makanan 

sembarangan. 

Anak sekolah sudah mempunyai sifat konsumen aktif yang artinya mereka 

sudah bisa memilih makanan yang disukainya, akan tetapi kebanyakan orangtua 

jarang memperhatikan makanan yang dimakan anaknya dan kebanyakan juga di 

sekolah-sekolah tidak diarahkan pula oleh gurunya dengan praktik makan makanan 
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yang sehat secara rutin. Hal ini sudah sangat jelas akibat yang akan terjadi karena 

pengaruh negatif terhadap status gizi anak. Berdasarkan hasil survey Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2007 terhadap 4500 sekolah di 

Indonesia, 45% jajanan yang dijual di sekitar sekolah tercemar bahaya pangan 

mikrobiologis dan kimia. Bahaya utama berasal dari cemaran fisik mikrobiologi dan 

kimia seperti pewarna tekstil, sedangkan jenis jajanan berbahaya bisa berbentuk 

makanan utama atau makanan dan minuman ringan. 

Beberapa makanan jajanan anak sekolah diketahui mengandung pewarna 

dan pemanis buatan seperti sakarin contohnya adalah minuman es sirup. Es sirup 

merupakan salah satu minuman jajanan yang sangat disukai oleh anak-anak sekolah 

dasar karena warnanya yang menarik dan rasanya yang manis (Wirasto, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Soleh (2003) dan Yuliarti (2007) terhadap 25 sampel 

makanan/minuman jajanan yang beredar di kota Bandung terdapat 5 sampel yang 

mengandung Rhodamin B, 251 yang diperiksa di Bogor sebanyak 14,5% 

mengandung Rhodamin B.  Es sirup memiliki bermacam-macam warna, ada yang 

berwarna merah, kuning, hijau dan sebagainya. Es sirup yang dijajakan di 

lingkungan sekolah dasar kemungkinan terbuat dari bahan-bahan tambahan yang 

tidak baik bagi kesehatan, misalnya pewarna dan pemanis sintetis yang telah 

dilarang penggunaannya di tengah masyarakat. Pembuatan minuman es sirup yang 

dijajakan pada anak sekolah dasar, jika tidak menggunakan air bersih kemungkinan 

besar terkontaminasi oleh mikrobia, salah satunya adalah bakteri coliform yang 

biasanya diperoleh dari air yang digunakan dalam membuat es sirup yang juga dapat 

membahayakan konsumen. Berdasarkan beberapa rujukan di atas, maka saya 

tertarik untuk mengangkat tema tentang keamanan pangan pada minuman es sirup 
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yang dijual di Sekolah Dasar di Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Kebun Jeruk, 

Jakarta Barat 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keamanan pangan pada 

minuman es sirup yang dijual di sekolah dasar yang berada di Kelurahan Kebun 

Jeruk Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat dan jenis bahan tambahan makanan 

yang dikandung minuman es sirup tersebut, khususnya zat pewarna dan pemanis 

sintetisnya. 

1.3 Hipotesis 

Diduga minuman yang beredar di beberapa sekolah dasar mengandung zat 

pewarna dan pemanis sintetis dan mikroba, khususnya mikroba coliform. 

 


