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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebersihan alat makan merupakan bagian yang sangat penting dan berpengaruh 

terhadap kualitas makanan.  Alat makan yang tidak bersih dapat menyebabkan 

organisme atau bibit penyakit yang tertinggal akan berkembang biak dan 

mencemari makanan. Kenyataannya hal ini terkadang dilupakan oleh sebagian 

orang yang berhubungan langsung dengan makanan. Menurut  Fitri (2007),  upaya 

kualitas makanan dan minuman pada dasarnya meliputi higiene perorangan orang 

yang menangani makanan, tempat penyelenggaraan makanan, peralatan 

pengolahan makan dan proses pengolahannya. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya keracunan makanan, antara lain adalah higiene 

perorangan yang buruk, cara penanganan makanan yang tidak sehat dan peralatan 

makanan yang tidak bersih. 

Peralatan makan dan pedagang makanan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan  dari prinsip-prinsip penyehatan makanan (food hygiene). Peralatan 

yang sering digunakan pedagang makanan ialah serbet makanan. Serbet makanan 

merupakan perantara yang dapat menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh 

mikroba.  Menurut Slamet  (2004),  kebersihan peralatan makan yang kurang baik 

sangat mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan penyebaran kuman 

penyakit dan keracunan. Oleh karena itu peralatan makanan haruslah dijaga terus 



2 
 

kebersihannya, supaya terhindar dari kontaminasi kuman patogen salah satunya 

yaitu Escherichia coli serta zat pencemar lainnya. 

Akibat yang ditimbulkan serbet makanan ketika terjadi kontaminasi dengan 

mikroba adalah menyebabkan keracunan makanan dan penyakit, tentu saja hal ini 

dapat mempengaruhi kesehatan pembeli makanan di tempat makan. Menurut 

Agustina (2009), serbet adalah sumber mikroorganisme, termasuk bakteri 

Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Shigella sp,  Clostridium, 

serta  kapang khamir  yang jumlahnya cukup untuk berpindah ke piring atau alat 

makan, kemudian masuk kedalam tubuh manusia.  Akibat kontaminasi tersebut 

biasanya kita temui pada orang yang menjajakan makanan atau pedagang makanan. 

Serbet digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, untuk membersihkan 

peralatan jualan yang kotor, mengeringkan peralatan yang basah, bahkan untuk 

menyeka keringat di dahi.  

Pedagang makanan masih belum memahami pentingnya kebersihan alat makan 

pada serbet makanan. Hal tersebut dapat memicu tumbuhnya mikroba  pada serbet 

makanan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Handriansyah et al. 

(2014) di Pasar Tuminting Kota Manado dari 21 rumah yang telah diperiksa, di 

temukan 13 (61,9%) rumah makan positif terdapat E.coli pada peralatan makan. 

Sedangkan Rumah makan yang negatif kandungan E.coli sebanyak 8 rumah makan. 

Jika dikaitkan penelitian tersebut dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor: 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi 

Rumah Makan dan Restoran yang menyatakan tidak boleh ada E.coli dalam 

perlengkapan makan. Menurut BPOM dalam Pasalu et al. (2013), uji cemaran 
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mikroba pedagang makanan diperoleh hasil 789 (16,41%) sampel mengandung 

ALT melebihi batas maksimal, 570 (11,86%) sampel mengandung bakteri Coliform 

melebihi batas maksimal, 253 (5,26%) sampel mengandung Angka Kapang-

Khamir melebihi batas maksimal, 149  (3,10%) sampel tercemar Escherichia coli, 

18 (0,37%) sampel tercemar Staphylococcus aureus dan 13 (0,27%)  sampel 

tercemar Salmonella. Hasil dari penelitian tersebut sangat mengkhawatirkan karena 

adanya jumlah mikroba dapat menyebabkan penyakit yang merugikan kesehatan 

tubuh. 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 

2016 pada 6 sampel berbagai kelompok pedagang yang telah ditemui ditemukannya 

serbet yang kotor, terdapat bercak atau noda sehingga warna serbet menjadi lusuh, 

dan hampir tidak layak digunakan. Serbet tersebut biasanya selain digunakan untuk 

keperluan dapur juga ada yang diletakkan dekat dengan konsumen dan wastafel 

cuci tangan, tentu saja hal itu menjadi indikasi penyakit yang ditularkan dari serbet 

yang kotor tersebut karena terjadi kontaminasi silang. Melihat kondisi demikian, 

yang sangat perlu diperhatikan yaitu para pedagang makanan, karena mereka 

menjual makanannya tanpa memperhatikan peralatan yang akan digunakan 

konsumen yang berdampak besar akan mudah tercemar oleh mikroba. 

Pedagang makanan tidak memperhatikan kondisi serbet yang digunakan untuk 

melengkapi alat makan, padahal  serbet memiliki batas cemaran mikroba. Menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 712/Menkes/Per/V/2003 

dalam Pohan (2009) tentang persyaratan kesehatan jasa boga dicantumkan bahwa 
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kebersihan peralatan dapur dan keberadaaan mikroba pada alat makan yaitu 

sebanyak-banyaknya 100 koloni/cm2 dan untuk E.coli harus nol.  

Mikroba yang ditemukan dalam serbet makanan berkaitan dengan higienitas 

dan sanitasi pada pedagang makanan. Berdasarkan penelitian Agustina et al. 

(2009), pada pedagang makanan jajanan sekolah yaitu 52,2% responden yang 

higiene perorangan yang sudah baik, sedangkan sisanya sebesar 47,8% responden 

higiene perorangannya tidak baik, hanya terdapat 34,8% responden yang sanitasi 

peralatannya sudah baik, sedangkan sisanya sebesar 65,2% responden memiliki 

sanitasi yang tidak baik dari segi peralatannya. 

Kontaminasi mikroba pada peralatan peralatan makanan merupakan suatu 

peranan mikroba yang merugikan dalam kehidupan manusia serta menyebabkan 

penyakit dan dipelajari dalam pelajaran Biologi SMA kelas X pada Bab 

Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya. Dalam suatu proses 

pembelajaran diperlukan media untuk menyampaikan materi pelajaran. Media 

adalah alat bantu apa saja yang dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pengajaran (Suherman, 2009). 

Media pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan informasi tentang 

keragaman mikroba dalam serbet adalah dengan media visual yaitu poster. Menurut 

Arsyad (2010), media poster termasuk media gambar yang mengombinasikan 

unsur-unsur visual seperti garis, gambar dan kata-kata yang bermaksud menarik 

perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Poster sebagai media 

pembelajaran biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi 

dengan materi yang diajarkan/kompetensi dasar dan materi pokok yang harus 
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dikuasai oleh peserta didik. Menurut Daryanto (2010),  Poster bersifat umum, dapat 

digunakan buat kalangan manapun. Manfaat poster bagi masyarakat adalah poster 

mampu mempengaruhi perilaku, sikap dan tata nilai masyarakat untuk berubah atau 

melakukan sesuatu. Hal yang membuat poster memiliki kekuatan untuk dicerna 

oleh orang yang melihat karena poster lebih menonjolkan kekuatan pesan, visual 

dan warna. 

Penggunaan poster sebagai sumber belajar dapat digunakan untuk tambahan 

dan memperkaya pengetahuan peserta didik dalam proses belajar. Materi pada 

SMA kelas X merupakan materi yang cukup sulit karena banyaknya teori hafalan 

yang mesti diingat sehingga diperlukan media yang tepat untuk mempermudah 

siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan yaitu 

media poster sehingga siswa dapat dengan mudah memperlajari materi 

Archaebateria dan Eubactaeria. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Keberadaan  Bakteri Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella sp  

dan Kapang Khamir  dalam Serbet Makanan serta Hubungannya dengan Higienitas 

Berbagai Kelompok Pedagang Makanan disekitar Kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang” (Dikembangkan Sebagai Media Poster SMA Kelas X 

Materi Archaebateria dan Eubactaeria)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah keberadaan jenis bakteri Escherechia coli, Salmonella sp, 

Shigella sp dan kapang khamir dalam serbet makanan pada berbagai kelompok 

pedagang makanan di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Malang? 
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2. Bagaimanakah perbedaan keberadaan jenis  bakteri Escherecia coli, Salmonella 

sp, dan Shigella sp dan kapang khamir dalam serbet makanan pada berbagai 

kelompok pedagang makanan di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah 

Malang? 

3. Bagaimanakah hubungan hygienitas antar kelompok pedagang makanan 

dengan keberadaan jenis bakteri Escherecia coli, Salmonella sp, Shigella sp, 

dan kapang khamir yang ditemukan dalam serbet makanan? 

4. Bagaimanakah bentuk media poster dan isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) materi Archaebateria dan Eubactaeria pada siswa SMA kelas X sebagai 

pengembangan dari hasil penelitian “Analisis keberadaan  bakteri  dalam serbet 

makanan serta hubungannya dengan higienitas berbagai kelompok pedagang 

makanan di sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Malang” 

(dikembangkan sebagai media poster pada SMA kelas X materi Archaebateria 

dan Eubactaeria)?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis keberadaan jenis bakteri Escherecia coli, Salmonella sp, 

Shigella sp serta kapang khamir dalam serbet makanan yang ditemukan dalam 

serbet makanan pada berbagai kelompok pedagang makanan di sekitar 

kampus Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Menganalisis perbedaan keberadaan jenis bakteri Escherecia coli, Salmonella 

sp, dan Shigella sp serta kapang khamir dalam serbet makanan yang 

ditemukan dalam serbet makanan pada berbagai kelompok pedagang makanan 

di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3. Menganalisis hubungan hygienitas antar kelompok pedagang makanan 

dengan keberadaan jenis bakteri Escherecia coli, Salmonella sp, Shigella sp 

dan kapang khamir yang ditemukan dalam serbet makanan 

4. Mengembangkan hasil aplikasi penelitian keberadaan  bakteri  dalam serbet 

makanan serta hubungannya dengan higienitas berbagai kelompok pedagang 

makanan di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Malang sebagai 

media poster dan isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pembelajaran 

materi Archaebacteria dan Eubacteria pada SMA kelas X. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan  mengenai jenis bakteri dan kapang 

khamir yang terdapat dalam serbet makanan, serta hubungannya dengan 

tingkat pengetahuan higenitas dan sanitasi pedagang makanan sehingga dapat 

mengetahui batas penggunaan cemaran mikroba pada serbet. 

b. Menambah ilmu bagi peneliti pada mata kuliah mikrobiologi umum mengenai 

prosedur analisis keberadaan bakteri dan kapang khamir dalam serbet 

makanan dan mata kuliah Kesehatan Masyarakat mengenai pengetahuan 

higenitas dan sanitasi pedagang makanan. 

2. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang penelitian yang dikembangkan 

menjadi media pembelajaran poster pada SMA kelas X pada materi 

Archaebacteria dan Eubacteria. Guru dan Siswa dapat memanfaatkan media 

poster ini sebagai sumber belajar melalui RPP yang dikembangkan dari hasil 
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penelitian analisis keberadaan  bakteri Eschericia coli, Salmonella Sp, 

Shigella Sp  dan kapang khamir dalam serbet makanan serta hubungannya 

dengan tingkat pengetahuan higenitas dan sanitasi pedagang makanan 

sehingga dapat mengetahui batas penggunaan cemaran mikroba pada serbet 

peralatan makan  

3. Bagi Masyarakat  

Memberikan gambaran informasi tentang keberadaan mikroba yang terdapat 

dalam serbet makanan serta hubungannya dengan tingkat pengetahuan 

higenitas dan sanitasi pedagang sehingga dapat mengetahui batas penggunaan 

cemaran mikroba pada serbet. 

1.5 Batasan Penelitian  

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Kelompok pedagang yang akan diteliti adalah pedagang makanan dengan 

jenis pedagang kaki lima,  pedagang keliling, dan pedagang tetap. 

2. Pedagang makanan yang akan diteliti adalah pedagang makanan bakso dan 

mie ayam 

3. Serbet yang digunakan untuk penelitian adalah serbet yang diperoleh dari 

berbagai kelompok pedagang makanan.  

4. Jam pengambilan serbet ialah sore hari pada pukul 17.00 wib dengan alasan 

pada waktu ini saat pedagang selesai berjualan dari pagi hari. 

5. Tempat pengambilan serbet adalah sekitar kampus 3 Universitas 

Muhammadiyah baik di depan, di belakang, maupun di dalam kampus 
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6. Jenis mikroba yang diteliti ada tidaknya dalam serbet makanan adalah jenis 

bakteri Eschericia coli, Salmonella Sp, Shigella sp, dan kapang khamir 

7. Pengamatan pada penelitian ini dibatasi pada ada tidaknya bakteri Escherecia 

coli, Salmonella Sp, Shigella Sp, dan kapang khamir saja tanpa menghitung 

jumlahnya 

8. Hygienitas kelompok pedagang dalam penelitian ini adalah tingkat hygiene 

dan sanitasi pedagang makanan yang berperan sebagai acuan yang terdapat 

pada prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi pedagang makanan yang digunakan 

sebagai penentu kualitas pedagang makanan tersebut. Prinsip tersebut terdapat 

dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 

942/MENKES/SK/VII/2003 tentang pedoman persyaratan hygiene sanitasi 

makanan dan pedagang makanan. 

9. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah ada tidaknya bakteri 

Escherechia coli, Salmonella sp, Shigella sp, dan kapang khamir  serta 

hygienitas  berbagai kelompok pedagang makanan di sekitar kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang 

1.6 Definisi Istilah  

Definisi istilah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Serbet adalah suatu alat yang terbuat dari kain katun/damast yang biasanya 

digunakan gunakan beragam yakni pada saat makan, menyiapkan makanan, 

memasak,  mengeringkan tangan di dapur, ataupun sebagai  lap meja, lap 

piring kemudian lap tangan (Alfin, 2014). 
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2. Pedagang makanan kaki lima adalah pedagang makanan yang melakukan 

kegiatan jual beli ditempat pejalan kaki (zebra cross) atau pinggir jalan (Izza, 

2010). 

3. Pedagang makanan keliling adalah pedagang yang berjualan dengan cara 

berkeliling dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya (Izza, 2010). 

4. Pedagang tetap yaitu pedagang yang memiliki tempat penjualan yang 

permananen, seperti ruko, pasar, warung dll (Izza, 2010). 

5. Media poster adalah adalah media gambar yang memiliki sifat persuasif tinggi 

karena menampilkan suatu persoalan (tema) yang menimbulkan perasaan kuat 

terhadap khalayak. Tujuan poster adalah mendorong adanya tanggapan 

(respon) dari khalayak dan akan lebih baik apabila kemudian digunakan  

sebagai media diskusi (Daryanto, 2010). 

 

 


