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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pedagang Makanan 

Pedagang makanan merupakan tempat untuk membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Anwar (2000), pedagang dan 

masyarakat tidak dapat terpisahkan, disamping memberikan pelayanan yang praktis 

dan cepat adalah salah satu alasan masyarakat suka mengkonsumsi makanan yang 

siap saji yang disediakan oleh pedagang makanan. Keterbatasan waktu untuk 

mengolah makanan karena padatnya aktivitas sehari-hari adalah alasan lain 

mengapa masyarakat lebih suka memilih untuk membeli makan ditempat pedagang 

makanan. 

Pedagang makanan merupakan bagian dari penjamah makanan. Menurut 

Arisman (2000), penjamah makanan adalah orang yang secara langsung 

berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, 

pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian. Kenyataan 

yang terjadi pedagang makanan misalkan rumah makan yang menyediakan 

bermacam-macam makanan tidak menjadi jaminan kualitas makanan itu baik. 

Kontaminasi dapat terjadi setiap saat, salah satunya dari peralatan makan pedagang 

yang digunakan tidak memenuhi syarat kesehatan. 

2.1.1 Hygiene dan Sanitasi Pedagang Makanan 

Hygiene adalah usaha kesehatan masyarakat yang mempelajari kondisi 

lingkungan terhadap kesehatan manusia. Menurut Zulkifli (2008), penerapan 

hygiene mencakup upaya mencegah timbulnya penyakit karena pengaruh 
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lingkungan, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian  rupa sehingga terjamin 

pemeliharaan kesehatan. Misalnya, seperti mencuci tangan dengan air bersih dan 

sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi 

kebersihan piring, serta membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi 

keutuhan makanan secara keseluruhan. 

Pengertian sanitasi diartikan sebagai usaha pencegahan penyakit dengan 

cara menghilangkan atau mengatur faktor–faktor lingkungan yang berkaitan 

dengan rantai perpindahan penyakit. Menurut Mulyono (2001), secara luas ilmu 

sanitasi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip yang akan membantu, 

memperbaiki, mempertahankan atau mengembalikan kesehatan yang baik pada 

manusia. Sedangkan menurut Zulkifli (2008), sanitasi makanan adalah suatu upaya 

pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk dapat 

membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu 

kesehatan mulai dari sebelum makanan itu diproduksi, selama dalam proses 

pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, penjualan sampai saat dimana makanan 

dan minuman itu dikonsumsi. 

Ditinjau dari lmu kesehatan lingkungan, istilah hygiene dan sanitasi 

mempunyai tujuan yang sama dan erat kaitannya antara satu dengan lainnya yaitu 

melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan manusia (individu 

maupun masyarakat). Menurut Tofani (2007), dalam penerapannya, istilah higiene 

dan sanitasi memiliki perbedaan yaitu higiene lebih mengarahkan aktivitasnya 

kepada manusia (individu maupun masyarakat), sedangkan sanitasi lebih 

menitikberatkan pada faktor-faktor lingkungan hidup manusia. Oleh karena itu 
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hygiene dan sanitasi memiliki hubungan yang sangat erat yang tidak dapat 

terpisahkan. 

Higiene perorangan adalah sikap bersih perilaku penjamah/ penyelenggara 

makanan agar makanan tidak tercemar. Berkaitan dengan hal tersebut, higiene 

perorangan yang terlibat dalam pengolahan makanan perlu diperhatikan untuk 

menjamin keamanan makanan dan mencegah terjadinya penularan penyakit melalui 

makanan. Susanti (2001) mengemukaan 25% dari semua penyebaran penyakit 

melalui makanan disebabkan penjamah makanan yang terinfeksi dan higiene 

perorangan yang buruk. 

 Dalam Kepmenkes RI No 1098 tahun 2003 penjamah makanan adalah 

orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari 

tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan 

penyajian. Penjamah makanan yang menangani bahan makanan sering 

menyebabkan kontaminasi mikrobiologis. Menurut Supratini (2006), 

mikroorganisme yang hidup di dalam maupun pada tubuh manusia dapat 

menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui makanan, yang terdapat pada kulit, 

hidung, mulut, saluran pencernaan, rambut, kuku dan tangan. Selain itu, penjamah 

makanan juga dapat bertindak sebagai carrier (pembawa) penyakit infeksi seperti, 

demam typoid, hepatitis A, dan diare. 

Hygiene sanitasi Pedagang makanan adalah upaya untuk mengendalikan 

faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan 

penyakit serta gangguan kesehatan. Menurut Wilis (2013), prinsip hygiene dan 

sanitasi pedagang makanan meliputi perilaku sehat dan bersih orang yang 

mengelola makanan, sanitasi makanan, sanitasi peralatan dan sanitasi tempat 
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pengolahan makanan. Hygiene dan sanitasi pedagang makanan yang buruk  dapat 

menyebabkan terkontaminasinya makanan karena beberapa hal, di antaranya 

adalah menggunakan lap kotor untuk membersihkan meja, perabotan bersih dan 

lain-lainnya serta makanan disimpan tanpa tutup sehingga serangga dan tikus dapat 

menjangkaunya serta pengolah makanan yang sakit atau karier penyakit. 

Sumber kontaminasi makanan yang paling utama berasal dari pekerja, 

peralatan, sampah, serangga, tikus, dan faktor lingkungan seperti udara dan air. 

Menurut Titin (2015),  dari seluruh sumber kontaminasi makanan tersebut pekerja 

adalah paling besar pengaruh kontaminasinya. Kesehatan dan kebersihan pengolah 

makanan mempunyai pengaruh yang cukup besar pada mutu produk yang 

dihasilkannya, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sungguh–sungguh. 

Pengetahuan, sikap dan tindakan seorang pedagang makanan 

mempengaruhi kualitas makanan yang disajikan. Menurut Setyorini (2013), 

penjamah yang sedang flu, demam dan diare sebaiknya tidak dilibatkan dulu dalam 

proses pengolahan makanan. Jika terjadi luka, penjamah harus menutup luka 

dengan pelindung kedap air misalnya, plester atau sarung tangan plastik. 

Makanan yang berada di rumah makan, restoran atau dipinggiran jalan akan 

menjadi media tempat penularan penyakit pathogen apabila tidak diolah dan 

ditangani dengan baik karena dalam penanganan makanan dapat memasukkan dan 

menyebarkan mikroorganisme patogen. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi 

secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Wahit (2009) kebersihan 

penjamah makanan dalam istilah populernya disebut higiene perorangan, 

merupakan kunci kebersihan dalam pengolahan makanan yang aman dan sehat. 

Dengan demikian, penjamah makanan harus mengikuti prosedur yang memadai 
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untuk mencegah kontaminasi pada makanan yang ditanganinya. Prosedur yang 

penting bagi pekerja pengolahan makanan adalah pencucian tangan, kebersihan dan 

kesehatan diri. 

2.1.2 Persyaratan Hygienitas Pedagang Makanan 

Pedagang makanan dalam melakukan kegiatan pelayanan penanganan 

makanan harus mengerti hygienie dan sanitasi makanan serta menerapkan dalam 

prosesnya. Menurut Marsaulina (2004), pedagang makananpun mempunyai syarat 

tertentu agar memenuhi kriteria pedagang makanan yang baik. Adapun syarat-

syarat penjamah maupun pedagang makanan menurut Depkes RI 2003, yaitu: (1) 

Menjaga kebersihan rambut, tangan, kuku, dan pakaian; (2) Memakai tutup kepala 

dan celemek; (3) Mencuci tangan setiap kali menangani makanan; (4) Menjamah 

makanan harus memakai alat/perlengkapan atau dengan alas tangan; 

(5)Menggunakan peralatan yang bersih; (6) Tidak merokok dan menggaruk badan; 

(7)Tidak bercakap-cakap saat mengolah makanan; dan (8) Mencuci tangan setiap 

kali mengolah makanan  

2.1.3 Jenis Pedagang Makanan 

 Perdagangan merupakan tujuan untuk menyampaikan barang dengan 

maksud pemenuhan kebutuhan sehari-hari.  Begitupula dengan pedagang makanan 

yang menawarkan berbagai jenis makanan untuk dikonsumsi. Menurut Wicaksono 

(2010),  jenis pedagang makanan dapat dibedakan 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 



16 

 

 

 

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

lain sebagainya. Menurut Wicaksono (2011), 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. Menurut Wicaksono (2011), 

pedagang ini berjualan dengan 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, 

dan sudah mendapat izin dari pemerintah kota setempat. 

2.2 Peralatan Makanan  

2.2.1 Hygiene dan Sanitasi Peralatan Pedagang Makanan 

Hygiene dan sanitasi peralatan pedagang makanan yang baik merupakan 

kunci kesehatan. Menurut Sonya (2009), pengertian dari prinsip hygiene sanitasi 

pengolahan peralatan makanan adalah pengendalian terhadap tempat/bangunan, 

peralatan, orang, dan makanan. Prinsip-prinsip ini penting untuk diketahui karena 

berperan besar sebagai faktor kunci keberhasilan usaha makanan yang telah tumbuh 
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dan berkembang dengan baik, jika melalaikan prinsip-prinsip hygiene sanitasi 

peralatan  makanan besar kemungkinan pada suatu saat akan merugi. Kontaminasi 

pada makanan jadi dapat terjadi apabila makanan yang sudah dimasak bersentuhan 

dengan peralatan yang sudah terkontaminasi dan diperlakukan dengan tidak 

higienis (Cahyaningsih, 2009). 

Berdasarkan Permenkes No. 304 pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa peralatan 

yang digunakan harus memenuhi syarat kesehatan. Menurut Tomam (2013), 

kebersihan peralatan makanan yang kurang baik akan mempunyai peranan penting 

dalam pertumbuhan dan perkembangbiakan kuman, penyebaran penyakit dan 

keracunan.  Peralatan makanan haruslah dijaga terus tingkat kebersihannya supaya 

terhindar dari kontaminasi kuman patogen serta cemaran zat lainnya. 

Upaya untuk mendapatkan makanan yang aman dan berkualitas maka 

diperlukan alat-alat yang aman, bersih, bebas kontaminasi, serta kondisi yang baik. 

Hal ini terkait dengan penyimpanan dan perlakuan yang diberikan pada bahan 

sebelum diolah. Menurut Puspitasari (2004), penanganan yang tepat akan 

mempertahankan mutu dan sanitasi bahan sebelum diproses. Sangat tidak 

dianjurkan menggunakan alat-alat yang sudah mengalami cacat visual, rusak dan 

berjamur karena akan menyebabkan terjadinya kontaminasi pada produk akhir yang 

dihasilkan dan dapat menurunkan kualitas produk akhir olahan pangan. 

2.2.2 Persyaratan Peralatan Makanan 

Penggunaan wadah dan  peralatan makanan yang kotor dan mengandung 

mikroba dalam jumlah yang cukup tinggi merupakan salah satu sumber 

kontaminasi utama dalam pengolahan pangan. Perlakuan sanitasi terhadap wadah 

dan alat-alat tersebut harus efektif sehingga bebas dari mikroorganisme pembusuk 
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dan pathogen yang dapat membahayakan kesehatan. Menurut Tomam (2013), 

peralatan makanan harus memenuhi persyaratan kesehatan, adapun syarat peralatan 

makanan sesuai  dengan Depkes RI, 2011 adalah: (1) Peralatan yang kontak 

langsung dengan makanan tidak boleh mengeluarkan zat beracun yang melebihi 

ambang batas sehingga membahayakan kesehatan seperti timah (Pb), arsen (As), 

tembaga (Cu), seng (Zn), cadmium (Cd), dan antimon (Sb); (2) Peralatan 

pengolahan makanan tidak boleh rusak, gompel, retak, dan tidak menimbulkan 

pencemaran terhadap makanan; (3) Permukaan peralatan yang kontak langsung 

dengan makanan harus conus atau tidak ada sudut mati, rata, halus, dan mudah 

dibersihkan; (4) Peralatan pengolahan makanan harus dalam keadaan bersih 

sebelum digunakan; (5) Peralatan yang kontak langsung dengan makanan yang siap 

disajikan tidak boleh mengandung  Escherichia coli; (6) Cara pencucian peralatan 

harus memenuhi ketentuan yaitu pencucian peralatan harus menggunakan 

sabun/detergent, serta dibebas hamakan sedikitnya dengan larutan kaporit 50 ppm, 

dan air panas 800 C; dan (7) Peralatan yang sudah didesinfeksi harus ditiriskan pada 

rak-rak anti karat sampai kering sendiri dengan bantuan sinar matahari atau mesin 

pengering dan tidak boleh dilap dengan kain. 

2.3 Berbagai Kontaminan yang Terdapat dalam Peralatan Makanan 

Kontaminasi makanan adalah terdapatnya bahan atau organisme berbahaya 

dalam makanan secara tidak sengaja. Bahan atau organisme berbahaya tersebut 

disebut kontaminan. Menurut Fathonah (2005), keberadaan kontaminan dalam 

bahan makanan terkadang hanya mengakibatkan penurunan nilai estetika dari 

makanan. Misalnya adanya sehelai rambut dalam makanan. Meskipun demikian 

kontaminan dapat pula menimbulkan efek yang lebih merugikan antara lain sakit 
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dan perlukaan akut, bahkan kematian bagi orang yang mengkonsumsi makanan 

yang terkontaminasi. 

Alat makan dapat terkontaminasi oleh bahan-bahan pencemar karena proses 

pencucian yang tidak baik, perilaku penjamah dalam mengelola kebersihan alat 

makan, dan kondisi udara di lingkungan penjual makanan yang tidak baik 

dikarenakan lingkungan tempat penjualan makanan tidak bersih. Menurut Marissa 

(2010), makanan mulai dari proses pengolahan sampai siap dihidangkan dapat 

memungkinkan terjadinya pencemaran oleh mikrobia. Pencemaran mikrobia dalam 

makanan dapat berasal dari lingkungan, bahan-bahan mentah, air, alat-alat yang 

digunakan dan manusia yang ada hubungannya dengan proses pembuatan sampai 

siap disantap. 

Proses masuknya kontaminan dalam makanan dapat terjadi melalui dua, 

yaitu kontaminasi langsung dan tidak langsung atau kontaminasi silang. 

Kontaminasi langsung adalah kontaminasi yang terjadi pada makanan mentah, 

karena ketidaktahuan atau kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja. Misalnya 

masuknya potongan rambut dalam makanan. Sedangkan kontaminasi silang 

merupakan kontaminasi yang terjadi secara tidak langsung akibat ketidaktahuan 

dalam pengelolaan makanan, seperti makanan mentah bersentuhan dengan 

makanan masak, pakaian atau peralatan kotor (seperti serbet, piring, sendok, 

mangkok, pisau dan talenan) (Marissa, 2010). 

Kontaminasi silang dapat terjadi selama makanan ada dalam tahap 

persiapan, pengolahan, pemasakan ataupun penyajian. Dalam hal terjadinya 

kontaminasi makanan sanitasi memegang dua peran yang sangat penting yaitu 

mengatasi permasalahan terjadinya kontaminasi langsung dan mencegah terjadinya 
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kontaminasi silang selama penanganan makanan. Menurut Purnawijayanti (2001), 

Mekanisme terjadinya kontaminasi makanan dan berbagai kontaminan dalam 

peralatan makanan dapat dibedakan berdasarkan tiga macam sumber, antara lain: 

1.  Kontaminan Biologis  

Kontaminan biologis adalah organisme hidup yang menimbulkan kontaminasi 

dalam makanan. Organisme hidup yang sering menjadi kontaminan atau 

pencemar bervariasi, mulai dari yang berukuran cukup besar seperti serangga 

sampai yang amat kecil seperti mikroorganisme. Menurut Purnawijayanti 

(2001), mikroorganisme adalah pencemar yang harus diwaspadai, karena 

keberadaannya dalam makanan sering tidak disadari, sampai menimbulkan 

akibat yang tidak diinginkan. Seperti kerusakan makanan atau keracunan 

makanan. Jenis mikroorganisme yang sering menjadi pencemar dalam makanan 

adalah bakteri, fungi, parasit dan virus. 

2. Kontaminan Kimiawi 

Kontaminan kimiawi adalah berbagai macam bahan atau unsur kimia yang 

menimbulkan pencemaran atau kontaminasi pada bahan makanan. Menurut 

BPOM RI (2007), berbagai jenis atau unsur kimia berbahaya dapat berada 

dalam makanan melalui beberapa cara antara lain : terlarutnya alat pengolah 

makanan, sisa antibiotik, pupuk, insektisida, pestisida tau herbisida pada 

tanaman dan hewan, bahan pembersih atau sanitaiser kimia pada peralatan 

pengolah makanan yang tidak bersih pembilasannya. Kontaminan kimiawi akan 

menimbulkan akibat yang sangat fatal jika dikonsumsi secara berlebihan. 
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3. Kontaminan Fisik 

Kontaminan fisik adalah benda – benda asing yang terdapat dalam makanan, 

padahal benda – benda tersebut bukan menjadi bagian dari bahan makanan 

tersebut. Contoh terdapatnya paku, pecahan kaca, serpihan logam, isi staples, 

lidi , kerikil, rambut dan benda – benda asing lainnya. Menurut Arisman (2000), 

benda–benda ini akan merupakan kontaminan fisik yang dapat menurunkan 

nilai estetis makanan dan juga dapat menimbulkan luka serius bila tertelan. 

2.4. Mikroba dalam Makanan 

2.4.1 Mikroba Patogen dalam Makanan 

         Makanan merupakan salah satu tempat berkembangnya mikroba. Mikroba 

adalah organisme berukuran mikroskopis yang antara lain terdiri dari bakteri, fungi 

dan virus. Menurut Waluyo (2009), mikroba patogen adalah mikroba yang dapat 

menyebabkan penyakit dan dapat ditemukan diberbagai tempat, tersebar luas di 

tanah, air, udara, tanaman, hewan dan manusia. Mikroba tersebut dapat terbawa 

oleh pangan atau tangan dan peralatan masak yang dapat mencemari pangan 

sehingga menyebabkan penyakit (Sulistiyani, 2004). Pangan mentah terutama 

daging sapi, unggas, seafood dan cairan yang ditimbulkannya dapat mengandung 

mikroba patogen yang dapat mencemari pangan lainnya selama pengolahan dan 

penyimpanan  

2.4.1.1 Bakteri  

Bakteri adalah organisme bersel tunggal terkecil yang tersebar luas di  

lingkungan sekitar manusia. Menurut Pelczar (2002), bakteri dapat dijumpai di 

udara, air, tanah, dalam usus  binatang, tumbuhan, permukaan tubuh, mulut maupun 

hidung. Berdasarkan bentuk selnya bakteri dapat diklasifikasikan menjadi empat 

http://tambah-waktu.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-mikroba-patogen.html
http://tambah-waktu.blogspot.com/
http://tambah-waktu.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-mikroba-patogen.html
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kelompok yakni: (1) Coccus yaitu berbentuk bulat; (2) Bacillus yaitu berbentuk 

batang;  (3) Vibrio yaitu berbentuk batang melengkung dan pendek; dan (4) 

Spirillum yaitu berbentuk koil (benang melingkar) dan panjang.  

 Ada beragam jenis bakteri, salah satunya adalah kelompok patogenik. 

Bakteri pathogen bisa diartikan sebagai jenis bakteri yang menjadi sumber 

penderitaan. Dalam kajian yang lebih lengkap, bakteri patogen adalah jenis-jenis 

bakteri yang menjadi biang penyakit pada makhluk hidup. Menurut Dwidjoseputro 

(2005), terdapat banyak bakteri patogen pada makanan yang membahayakan 

kesehatan manusia. Berikut ini beberapa di antaranya: 

1). Escherichia coli 

Klasifikasi bakteri Escherichia coli yang disusun berdasarkan takson-

takson menurut Bergey’s Manual of Systemic Biology dalam Jawetz et al (2005) 

sebagai berikut: 

Superdomain   : Phylogenetica  

Filum    : Proteobacteria  

Kelas    : Gamma Proteobacteria  

Ordo    : Enterobacteriales  

Famili   : Enterobacteriaceae  

Genus   : Escherichia  

Spesies  : E. coli  

 

  

 

 

 

       Gambar 2.1 : Bakteri Escherichia coli (Kusnadi,2003) 

http://kelasbiologiku.blogspot.com/2013/06/mengenal-macam-macam-bakteri.html
http://kelasbiologiku.blogspot.com/
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Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang banyak ditemukan pada 

makanan. Menurut Wheeler (2000), bakteri ini tergolong bakteri Gram-negatif, 

berbentuk batang, tidak membentuk spora, kebanyakan bersifat motil (dapat 

bergerak) menggunakan flagela, ada yang mempunyai kapsul, dapat menghasilkan 

gas dari glukosa, dan dapat memfermentasi laktosa. Pada umumnya, bakteri yang 

ditemukan oleh Theodor Escherich ini dapat ditemukan dalam usus besar manusia 

dan mikroorganisme ini yang paling umum digunakan sebagai petunjuk atau 

indikator adanya pencemaran faeces dalam air.  

Escherichia coli merupakan mikroflora alami yang terdapat pada saluran 

pencernaan manusia dan hewan. Menurut Kusnadi  (2003),  Escherichia coli yang 

tidak berbahaya dapat menguntungkan manusia dengan memproduksi vitamin K2, 

atau dengan mencegah bakteri lain di dalam usus. Sumber E. coli dapat masuk ke 

dalam tubuh manusia terutama melalui konsumsi pangan yang tercemar, misalnya 

daging mentah, daging yang dimasak setengah matang, susu mentah, dan cemaran 

fekal pada air dan pangan. 

2). Salmonella Sp 

Klasifikasi bakteri Salmonella sp yang disusun berdasarkan takson-takson 

sebagai berikut (Dwidjoseputro, D. 2005) : 

Kerajaan  : Bakteria 

  Filum   : Proteobakteria 

 Kelas   : Gamma Proteobakteria  

Ordo   : Enterobakteriales  

Famili   : Enterobakteriakceae  

Genus   : Salmonella  
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                        Gambar 2.2 : Bakteri Salmonella Sp (Irianto,2007) 

 Bakteri ini bersifat patogen pada hewan dan manusia. Salmonella 

menyebabkan demam serta peradangan pada lambung dan usus. Menurut Syarifah 

(2002), Salmonella merupakan bakteri Gram-negatif, bersifat anaerob fakultatif, 

motil, dan tidak menghasilkan spora. yang menyebabkan tifus, paratifus, dan 

penyakit foodborne. Spesies-spesies Salmonella dapat bergerak bebas dan 

menghasilkan hidrogen sulfida. Salmonella dinamai dari Daniel Edward Salmon, 

ahli patologi Amerika, walaupun sebenarnya, rekannya Theobald Smith (yang 

terkenal akan hasilnya pada anafilaksis) yang pertama kali menemukan bakterium 

tahun 1885 pada tubuh babi. 

Sumber hewan bakteri ini terdapat pada ayam, sapi, kerbau, binatang 

pemeliharaan (pets), binatang melata, melalui daging ayam/sapi, telor, susu. 

Sayursayur, obat-obat, alat-alat medis yang terkontaminasi air dari binatang. 

Manusia Feko-oral dan makanan/alat yang terkontaminasi. Menurut Yuyun (2010), 

Salmonella ditularkan kepada manusia terutama sewaktu makan makanan yang 

tidak cukup matang dari binatang yang terinfeksi (yaitu daging, ayam, telur dan 

produknya). Penularan melalui pencemaran silang terjadi apabila Salmonella 

mencemari makanan yang siap dimakan: misalnya, apabila makanan yang tidak 

akan dimasak lagi dipotong dengan pisau tercemar atau melalui lap tangan 

pengendali makanan yang terinfeksi.  
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3). Staphylococcus aureus 

Klasifikasi bakteri Staphylococcus aureus yang disusun berdasarkan 

takson-takson sebagai berikut (Dwidjoseputro, D. 2005) : 

Domain  : Bacteria  

Kerajaan  : Eubacteria  

Filum   : Firmicutes  

Kelas   : Bacilli  

Ordo   : Bacillales  

Famili   : Staphylococcaceae  

Genus   : Staphylococcus  

Spesies  : S. aureus  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.3 : Bakteri Staphylococcus aureus (Pelczar, 2002) 

Staphylococcus aureus adalah sejenis bakteri berbentuk bola yang 

bergerombol membentuk granula. Menurut Siswanto (2008), Staphlococcus aureus 

merupakan bakteri berbentuk bulat, tergolong dalam bakteri Gram-positif, bersifat 

aerobik fakultatif, dan tidak membentuk spora. S.aureus termasuk bakteri 

osmotoleran, yaitu bakteri yang dapat hidup di lingkungan dengan rentang 

konsentrasi zat terlarut (contohnya garam) yang luas, dan dapat hidup pada 

konsentrasi NaCl sekitar 3 Molar. Habitat alami S.aureus pada manusia adalah di 

daerah kulit, hidung, mulut, dan usus besar, di mana pada keadaan sistem imun 

normal, S. aureus tidak bersifat patogen (mikroflora normal manusia).  
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Sumber Bakteri ini biasanya terdapat pada saluran pernafasan atas dan kulit. 

Menurut Lay (2002), Keberadaan S. aureus pada saluran pernafasan atas dan kulit 

pada individu jarang menyebabkan penyakit, individu sehat biasanya hanya 

berperan sebagai karier. Infeksi serius akan terjadi ketika resistensi inang melemah 

karena adanya perubahan hormon, adanya penyakit, luka, atau perlakuan 

menggunakan steroid atau obat lain yang memengaruhi imunitas. 

4). Shigella sp 

Klasifikasi bakteri Shigella sp yang disusun berdasarkan takson-takson 

menurut Bergey’s Manual of Systemic Biology dalam Jawetz el al (2005) 

sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gamma proteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Famili  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Shigella 

          Spesies : Shigella sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Gambar 2.4 : Bakteri Shigella sp (Walker, 2008) 

Shigella sp adalah kuman pathogen usus yang telah lama dikenal sebagai 

agen penyebab penyakit disentri basiller. Menurut Sasmita (2008), bakteri ini 

berada dalam tribe Escherichiae karena sifat genetic yang saling berhubungan, 

tetapi dimasukkan dalam genus tersendiri yaitu genus shigellla karena gejala kinik 
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yang disebabkannya bersifat khas. Sampai saat ini terdapat 4 spesies Shigella yaitu: 

Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, shigella boydii, dan Shigella sonnei.       

       Shigella sp adalah kuman batang gram negatif ramping; bentuk kokobasil dan 

ditemukan pada biakan muda. Menurut Munif (2016), beberapa ciri Shigella sp. 

antara lain : Batang pendek; gram negative; Tunggal; Tidak bergerak; Suhu 

optimum 370C; Tidak membentuk spora; Aerobik, anaerobik fakultatif; Patogenik, 

menyebabkan disentri. Secara morfologis tidak dapat dibedakan dari salmonella, 

tetapi dapat dibedakan berdasarkan reaksi-reaksi fermentasi dan uji serologis. Tidak 

seperti salmonella, shigella memfermentasikan berbagai karbohidrat, dengan 

pengecualian utama laktosa untuk menghasilkan asam tanpa gas.  

Shigella sp. dapat menyebabkan penyakit karena bakteri tersebut mampu menghasilkan 

toxin (racun). Menurut Syahnandar (2010)  penyebaran Shigella adalah dari manusia ke 

manusia lain, dimana karier merupakan reservoir kuman. Dari karier ini Shigella 

disebarkan oleh lalat, tinja, serta barang-barang lain yang terkontaminasi ke orang 

lain yang sehat. 

5) Clostridium perfringens  

Klasifikasi bakteri Clostridium perfringens yang disusun berdasarkan 

takson-takson sebagai berikut (Dwidjoseputro, D. 2005) : 

Kerajaan  : Bacteria  

Divisi   : Firmicutes  

Kelas   : Clostridia  

Ordo   : Clostridiales  

Famili   : Clostridiaceae  

Genus   : Clostridium  

Spesies  : C. perfringens  
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                      Gambar 2.5 : Bakteri Clostridium perfringens (Lay,2002) 

 Bakteri Clostridium perfringens terdapat pada semua bahan makanan dari 

daging dan ikan, terutama yang sudah diawetkan melalui pengalengan dan kemasan 

tertutup rapat. Menurut Sumarsih (2003), Clostridium perfringens adalah spesies 

bakteri gram-positif yang dapat membentuk spora dan menyebabkan keracunan 

makanan. Beberapa karakteristik dari bakteri ini adalah non-motil (tidak bergerak), 

sebagian besar memiliki kapsul polisakarida, dan dapat memproduksi asam dari 

laktosa. C. perfringens dapat ditemukan pada makanan mentah, terutama daging 

dan ayam karena kontaminasi tanah atau tinja. Bakteri ini dapat hidup pada suhu 

15-55 °C, dengan suhu optimum antara 43-47 °C. Clostridium perfringens dapat 

tumbuh pada pH 5-8,3 dan memiliki pH optimum pada kisaran 6-7.  

Sumber bakteri ini dapat tumbuh cepat pada makanan yang telah dimasak 

dan menghasilkan enterotoksin yang dapat mengakibatkan penyakit diare. Menurut 

Marlia (2012), sayuran dan buah-buahan akan terkontaminasi sporanya melalui 

tanah. Makanan asal hewan (daging dan olahannya) akan terkontaminasi melalui 

proses pemotongan dengan spora dari lingkungan atau dari saluran usus hewan 

yang dipotong. Makanan-makanan kering sering menjadi sumber bakteri ini dan 

pembentuk spora lainnya. Keracunan makanan oleh Clostridium perfringens 

hampir selalu melibatkan peningkatan temperatur dari makanan matang. Hal ini 

dapat dicegah dengan cara makanan matang segera dimakan setelah dimasak, atau 
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segera disimpan dalam refrigerator bila tidak dimakan, dan dipanaskan kembali 

sebelum dikonsumsi untuk membunuh bakteri vegetatif 

2.4.1.2 Virus 

Virus adalah mikroorganisme terkecil dan bersifat aseluler yaitu tidak 

memiliki struktur sel, terdiri atas inti asam nukleat yang dibungkus oleh selubung  

protein. Menurut Lay (2002), Virus hanya dapat hidup sebagai parasit dalam sel 

hidup yang lebih besar  (pada inangnya). Oleh karena itu virus selalu bersifat 

patogenik, dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan 

dan mikroorganisme lain. 

Hampir semua penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia dapat 

ditularkan melalui  kontak langsung, beberapa diantaranya diketahui dapat 

ditularkan melalui  makanan dan air yang terkontaminasi. Menurut Nurwantoro 

(2001), Beberapa virus dapat menyebabkan ganggun pencernaan dan ciri-cirinya 

hampir sama dengan yang ditimbulkan oleh bakteri.  Virus penyebab penyakit pada 

manusia yang dapat ditularkan melalui pangan antara lain virus hepatitis, poliovirus 

dan virus coxsackie  

2.4.1.3 Kapang dan Khamir 

Kapang adalah fungi multiseluler berfilamen dengan susunan hifa yang 

menyerupai benang. Kapang adalah kelompok mikroba yang tergolong dalam 

fungi, dan ilmu mengenai fungi disebut mikologi. Menurut Nurwantoro (2001), 

beberapa kapang dapat menghasilkan toksin/mikotoksin yang bersifat  karsinogenik 

yaitu dapat menyebabkan kanker yang berbahaya bagi manusia dan  hewan. 

Contohnya adalah aflatoksin yang dihasilkan oleh  Aspergillus flavus dan A. 

Parasiticus dapat menyebabkan kanker hati. Pangan yang sering ditumbuhi oleh 
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kapang adalah produk susu, produk yang dipanggang, sari buah, biji-bijian, pakan 

ternak, oncom, kacang tanah, jagung dan biji kapas. 

Khamir adalah mikororganisme bersel satu yang berbentuk oval dan 

berukuran lebih besar dari pada bakteri. Khamir dapat tumbuh pada 

makanan, peralatan pengolahan pangan, atau permukaan bangunan yang 

mengandung sedikit air dan zat gizi yang mungkin berasal dari sisa 

makanan yang tidak dibersihkan secara sempurna. Menurut Zulaikha (2005), 

berdasarkan penampakannya, fungi dikelompokkan ke dalam kapang (mold), 

khamir (yeast), dan cendawan (mushroom). Cendawan merupakan fungi yang 

berukuran makroskopis, sedangkan kapang dan yeast adalah fungi yang berukuran 

mikroskopis. 

Khamir (yeast) merupakan jasad renik (mikroorganisme) yang pertama 

yang digunakan manusia dalam industri pangan. Orang-orang Mesir zaman dahulu 

telah menggunakan yeast dan proses fermentasi dalam memproduksi minuman 

beralkohol dan membuat roti pada lebih dari 5000 tahun yang lalu. Menurut 

Wahyudi (2003), setelah ditemukannya mikroskop Louis Pasteur pada akhir tahun 

1860 menyimpulkan bahwa yeast merupakan mikroba hidup yang bertindak 

sebagai agen dalam proses fermentasi dan digunakan sejak zaman dahulu untuk 

menaikan adonan roti. Tidak lama setelah penemuan tersebut, dilakukan upaya 

untuk mengisolasi yeast secara murni.  

Mikroba ini membentuk spora sebagai salah satu alat 

perkembangbiakannya. Kapang juga dapat membentuk mikotoksin yang telah 

dikenal sebagai penyebab keracunan akut maupun kronis. Menurut Suhandono 

(2011), komponen beracun yang diproduksi oleh kapang maupun jamur disebut 
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Mikotoksin. Toksin ini dapat menyebabkan penyakit yang kadang kadang fatal, dan 

beberapa diantaranya bersifat karsinogenik. Beberapa jamur juga memproduksi 

komponen yang bersifat halusinogenik, seperti asam lisergat. Seperti halnya dengan 

bakteri, jamur mikroskopik dapat juga menyebabkan penyakit yang dapat 

dibedakan menjadi: (1) Infeksi kapang atau jamur mikroskopik yang disebut 

mikosis; dan (2) Mikotoksikosis atau intoksikasi yang disebabkan oleh tertelannya 

suatumetabolisme beracun dari kapang atau jamur.   

Dari kedua golongan ini hanya mikotoksikosis yang mungkin disebarkan 

melalui makanan. Mikosis yang merupakan infeksi biasanya menyerang kulit 

melalui sentuhan, pakaian peralatan dan lain-lain . Menurut Sumarsih (2013), salah 

satu contoh mikotoksin yan diproduksi oleh kapang yang sering mencemari 

makanan adalah Aflatoksin, toksin ini dihasilkan oleh kapang Aspergillus flavus dan 

mencemari bahan makanan seperti kacang-kacangan, jagung, serelia.  

 

 

 

                   

 

           Gambar 2.5:  Kapang Aspergillus flavus (Adam, 2003) 

 

 

                 

   Gambar 2.6:  Sel Khamir (Iswanto, 2008) 
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2.4.2 Pencemaran Mikroba dalam Makanan 

Bahan makanan, selain merupakan sumber gizi bagi manusia, juga 

merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme. Menurut Syarifah (2002), pada 

umumnya makanan merupakan media yang baik bagi pertumbuhan 

mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan dapat 

menyebabkan perubahan yang menguntungkan seperti perbaikan bahan pangan 

secara gizi, daya cerna ataupun daya simpannya. Selain itu pertumbuham 

mikroorganisme dalam bahan pangan juga dapat mengakibatkan perubahan fisik 

atau kimia yang tidak diinginkan, sehingga bahan pangan tersebut tidak layak 

dikomsumsi  

Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas makanan adalah dengan 

mengetahui kandungan mikrobiologi dalam makanan. Mikrobiologi adalah ilmu 

yang sangat penting dalam suatu teknologi pangan karena berhubungan erat 

dengankerusakan makanan. Menurut Susilowati (2008), bila makanan melalui 

proses pemanasan dan tetap ditemukan mikroba saat pengujian maka hal ini terjadi 

rekontaminasi atau pertumbuhan mikroba lagi. Air merupakan salah satu faktor 

yang sangat menentukan kualitas dari makanan, karena air berperan disetiap proses 

pengolahan makanan. Air yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang 

diperlukan  

Pencemaran mikroba pada makanan merupakan hasil kontaminasi langsung 

atau tidak langsung dengan sumber-sumber pencemar mikroba, seperti tanah, air, 

udara, debu, saluran pencernaan dan pernafasan manusia ataupun hewan. Menurut 

Imam (2009), makanan dikatakan tercemar jika mengandungi sesuatu benda atau 

bahan  yang tidak seharusnya berada di dalamnya. Jika makanan telah  dicemari 
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bakteri, bakteri akan menghasilkan racun yang dikenali sebagai toksin. Toksin 

memberi kesan langsung pada lapisan usus dan menyebabkan peradangan. 

2.4.3 Gangguan Kesehatan Akibat Cemaran Mikroba dalam Makanan  

Gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat makanan dapat 

dikelompokkan menjadi keracunan makanan, dan penyakit bawaan makanan. 

Menurut Mulia (2005), keracunan makanan dapat disebabkan oleh racun asli yang 

berasal dari tumbuhan atau hewan itu sendiri maupun oleh racun yang ada didalam 

panganan akibat kontaminasi. Makanan dapat terkontaminasi oleh berbagai racun 

yang dapat berasal dari tanah, udara, manusia dan vektor. Apabila racun tadi tidak 

dapat diuraikan, dapat terjadi bioakomulasi didalam tubuh mahluk hidup melalui 

rantai makanan. 

 Foodborne disease adalah suatu penyakit yang merupakan hasil dari 

pencernaan dan penyerapan makanan yang mengandung mikroba oleh tubuh 

manusia. Menurut Mukono (2002), mikroba yang menimbulkan penyakit dapat 

berasal dari makanan produk ternak yang terinfeksi atau tanaman yang 

terkontaminasi. Makanan yang terkontaminasi selama pengolahan dapat menjadi 

media penularan penyakit. Penularan penyakit ini bersifat infeksi, yaitu suatu 

penyakit yang disebabkan oleh mikroba yang hidup dan berkembang biak pada 

tempat terjadinya peradangan. Mikroba masuk ke dalam saluran pencernaan 

manusia melalui makanan, yang kemudian dicerna dan diserap oleh tubuh.  

Makanan dapat bertindak sebagai substrat untuk pertumbuhan dan 

perkembangbiakan mikroorganisme patogenik, jika bakteri berkembang dalam 

jumlah yang banyak dapat menyebabkan penyakit. Menurut Arifin (2008),  

Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui makanan timbul setelah memakan 
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makanan yang tercemar oleh jenis-jenis mikroorganisme patogen. Penyakit yang 

ditimbulkan oleh makanan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. Infeksi  

Infeksi dari makanan akan timbul apabila mengkonsumsi makanan yang 

terkontaminasi mikroorganisme patogen yang hidup. Mikroorganisme tersebut 

akan berkembang di dalam tubuh, apabila jumlahnya banyak akan 

menimbulkan gejala-gejala penyakit. Menurut Siti (2005), waktu antara 

mengkonsumsi makanan terkontaminasi dengan timbulnya gejala penyakit 

disebut waktu inkubasi. 

Gejala penyakit umumnya akan timbul setelah masa inkubasi antar 12-24 

jam. Gejala ini ditandai oleh gangguan perut, sakit pada perut bagian bawah 

(abdominalpains), pusing (nausea), berak-berak (diarrhea), muntah-muntah 

(vomiting), demam dan sakit kepala. Menurut Hari (2009), mikroorganisme 

yang termasuk dalam kategori yang menyebabkan infeksi pada makanan 

misalnya: Salmonella, Clostridium perfringens, Vibrio parahaemolyticus, 

Escherichia coli dan spesies Shigella. 

2.  Keracunan atau Intoksikasi  

Intoksikasi makanan dapat disebabkan oleh racun yang dihasilkan lebih 

dulu oleh pertumbuhan mikroorganisme yang mengkontaminasi makanan. 

Menurut Adiono (2008), gejala umumnya terlihat lebih cepat, yaitu 3-12 jam 

setelah memakan makanan tersebut dibandingkan dengan akibat 

mikroorganisme penyebab infeksi. Ditandai oleh seringkali muntah-muntah 

dan berak-berak, contoh dari golongan ini adalah racun yang dihasilkan dalam 
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makanan oleh pertumbuhan dari Staphylococcus aureus dan Clostridium 

botulinum. 

2.5 Pencemaran Mikroba dalam Peralatan Makanan 

Peranan peralatan makanan dalam pedagang makanan merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip penyehatan makanan (Food hygiene). 

Setiap peralatan makan harus selalu dijaga kebersihannya setiap saat digunakan. 

Menurut Pohan (2009), alat makan yang kelihatan bersih belum merupakan 

jaminan telah memenuhi persyaratan kesehatan, karena didalam alat makan 

tercemar mikroba yang menyebabkan alat makan  tersebut tidak memenuhi 

kesehatan. Untuk itu pencucian peralatan sangat penting diketahui secara mendasar, 

dengan pencucian secara baik akan menghasilkan peralatan yang bersih dan sehat 

pula. Dengan menjaga kebersihan peralatan makan, berarti telah membantu 

mencegah pencemaran atau kontaminasi makanan yang dikonsumsi.  

 Pencemaran mikroba dalam alat makan merupakan hasil kontaminasi 

langsung peralatan makanan dengan bahan pencemar. Hal ini dikarenakan 

Peralatan makan merupakan alat yang kontak langsung dengan bahan makanan, 

sehingga kebersihan peralatan makan harus diperhatikan. Handriansyah (2014) 

mengatakan bahwa  kontaminasi pada alat makan dapat terjadi apabila bersentuhan 

dengan peralatan lain yang sudah terkontaminasi dan diperlakukan dengan tidak 

higienis, pencucian alat makan yang tidak bersih, penjamah makanan yang tidak 

memperhatikan kebersihan, lingkungan tempat makan yang kotor, dan sebagainya. 

2.6 Fungsi Serbet Makanan Sebagai Salah Satu Peralatan Makanan dan  

      Hubungannya dengan Pencemaran Mikroba 

 

Serbet makanan atau yang biasa disebut dengan lap adalah salah satu 

peralatan makan yang disajikan saat didapur, ruang makan, ataupun samping 
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wastafel untuk mencuci tangan.  Serbet makanan digunakan merupakan benda 

dengan bahaya kontaminasi teratas di ruang makan karena terjadi kontaminasi 

silang. Menurut Anwar (2010), serbet dan lap dapur bisa jadi tempat utama 

berkumpulnya kotoran dan debu, belum termasuk kuman dan mikroorganisme 

lainnya. 

Berdasarkan dari namanya serbet makanan hanyalah sepotong kain yang 

berukuran antara 40 x 60 cm, namun perlu di ketahui bahwa serbet makanan ini 

mempunyai fungsi yang beragam dan sangat bisa di bilang penting juga dalam 

berperan sebagai lap. Menurut Cahyono (2010), serbet bisa menyerap air dan 

material yang mengandung unsur basah. Sementara serbet yang pada umumnya kita 

ketahui serbet kita biasanya multi fungsi sebut saja satu serbet bisa berfungsi untuk 

lap meja, lap piring kemudian lap tangan apalagi di wilayah pedalaman. Jika serbet 

kegunaanya di campur adukan maka kuman penyebab bahaya penyakit menyerang. 

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat 

memperkirakan 1 dari 6 orang Amerika menderita sakit akibat keracunan makanan 

setiap tahunnya. Walau restoran yang kurang bersih bisa jadi penyebabnya, tapi 

sebenarnya patogen pemicu keracunan makanan bersumber dari rumah dan 

pedagang makanan. Menurut Lestari (2006), penelitian terbaru mengungkapkan, 

serbet dan lap dapur adalah sumber mikroorganisme, termasuk bakteri Salmonella 

dan E.coli yang jumlahnya cukup untuk berpindah ke piring atau alat makan, lalu 

dari situ pindah ke tubuh manusia.  

Sebagian ahli menyarankan agar lap dan serbet di dapur dicuci setiap hari 

dan direndam dalam cairan pemutih. Tetapi  menurut Swartzbergh (2003), hal itu 

sebenarnya tidak  terlalu perlu, kecuali jika lap tersebut sudah terkontaminasi 

http://www.serbetmakan.blogspot.com/p/katalog-serbet-makan_04.html
http://www.serbetmakan.blogspot.com/2011/12/serbet-makan.html
http://www.serbetmakan.blogspot.com/2011/12/serbet-makan.html
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dengan patogen, misalnya dari ayam mentah atau ada anggota keluarga yang 

berulang kali sakit infeksi. Sebaiknya mencuci lap dapur atau serbet makanan 

beberapa kali dalam seminggu.  

 

 

 

 

                              

                               Gambar 2.7 : Serbet Makanan (Dewi,2016) 

2.7 Analisis Kuantitatif Mikrobiologi Pangan 

Dalam dunia mikrobiologi, dikenal beberapa istilah seperti inokulasi, kultur 

dan isolasi. Inokulasi adalah suatu usaha menumbuhkan mikroorganisme dari satu 

sumber ke media pertumbuhan steril. Biakan yang tumbuh disebut dengan kultur. 

Menurut Wijayaputra (2005), Isolat adalah biakan murni dari mikroorgansime yang 

diharapkan berasal dari satu jenis, sedangkan isolasi adalah usaha untuk 

mendapatkan isolat. Tahapan sederhana dalam mengidentifikasi bakteri, yaitu: (1) 

Menumbuhkan mikroorganisme dalam media sintetik cawan petri; (2) Koloni yang 

tumbuh pada tahap 1 merupakan koloni campuran, sehingga perlu tahap lanjut; (3) 

Koloni yang benar-benar terpisah dari suatu kultur campuran dikarakterisasi tipe 

pertumbuhan (karakterisasi makroskopis) kemudian diisolasi murni pada media 

miring (slant agar) dalam tabung reaksi; (4) Identifikasi dilanjutkan hingga tingkat 

mikroskopis berdasarkan sifat-sifat tertentu yang tercantum dalam Bergey`s 

Manual of Determinative Bacteriology. 

Dalam mengembangbiakkan mikroorganisme, khususnya bakteri, alat-alat 

yang digunakan harus steril. Sterilisasi dilakukan dengan memanaskan seluruh alat, 
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seperti cawan petri, ose, tabung reaksi, dan lain-lain  di dalam autoclave. Menurut 

Suryadi (2005), sterilisasi dilakukan pada suhu 121oC, tekanan 1 atm dan dilakukan 

selama 15 menit. Ini dilakukan gar sel-sel vegetatif bakteri mati, sehingga dapat 

menurunkan resiko kontaminasi. Sterilisasi juga menjadi syarat utama untuk 

bekerja di laboratorium. 

2.7.1 Metode Analisis Keberadaan Mikroba (E.coli, Salmonella Sp, Shigella Sp,  

         dan Kapang Khamir) pada Serbet Makanan 

 

2.7.1.1 Metode Rinse (Metode bilasan) 

Metode rinse atau yang disebut dengan metode bilas adalah adalah salah 

satu metode yang digunakan untuk mennganalisis keberadaan mikroba 

menggunakan aquades steril dengan prinsip residu diperoleh dengan 

mengumpulkan pelarut pembilas yang telah kontak dengan permukaan alat dimana 

produk diproses. Hasil bilas kemudian dianalisis untuk kandungan residu dan atau 

kandungan mikroba (Gobel, 2008). 

Metode rinse (Pembilasan) bertujuan untuk memberikan dokumentasi 

secara tertulis bahwa prosedur pembersihan yang berlaku dan digunakan sudah 

tepat dan dapat dilakukan berulang-ulang (reliable dan reproducible). Dengan 

divalidasinya proses pembersihan tersebut, diharapkan tidak akan mengontaminasi 

produksi berikutnya. Parameter yang diawasi dalam validasi ini adalah sisa residu 

dan kadar kontaminan baik dari bakteri, jamur, maupun senyawa kimia lain 

(Sanjaya, 2012). 

Metode ini biasa digunakan untuk bahan atau perlatan berdasar bahan kain 

dan bagian alat yang sulit dijangkau dengan metode apus. misalnya, bagian piston 

filling sirup, pipa, lekukan, dan lain-lain. Kelebihan metode ini adalah jangkuan 

lebih mudah, permukaan lebih luas   dan variasi hasil lebih kecil. Sedangkan 
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kekurangannya tidak cocok untuk peralatan kompleks yang ada komponen listrik 

seperti mesiin tablet, FBD, granulator, dan sebagainya (Daniel, 2011). 

Alat yang telah dilakukan pencucian dengan metode rinse kemudian 

hasilnya diambil sesuai kebutuhan masing-masing. Menurut Pitoyo (2008), Hasil 

metode rinse yang telah dilakukan sebaiknya langsung diuji ke media selektif 

masing-masing organisme tanpa adanya jarak untuk menunggu agar hasil penelitian 

dapat berjalan maksimal.  

Penelitian kali ini menggunakan hasil dari metode rinse untuk menemukan 

ada tidaknya keberadaan bakteri E.coli, Salmonella Sp, Shigella Sp, dan Kapang 

Khamir pada seerbet makanan. Menurut Rachmawan (2011), Untuk menemukan 

keberadaan pertumbuhan mikroorganisme, maka diperlukan media selektif pada 

masing-masing jenis mikroorganisme. Media selektif adalah media yang mampu 

menumbuhkan bakteri tertentu (bakteri target atau bakteri yang kita inginkan) dan 

menghambat pertumbuhan bakteri lain (bakteri non target). Kata kunci disini adalah 

“selektif”, yang artinya memilih. Salmonella Shigella (SS) Agar merupakan media 

selektif yang digunakan untuk mengisolasi Enterobacteriaceae patogen khususnya 

Salmonella sp dan Shigella sp dari makanan, alat-alat kesehatan lain dan bahan 

percobaan klinik. Eosin Methylene Blue merupakan media selektif dan diferensial, 

media ini tidak boleh digunakan jika ada tanda-tanda kontaminasi, kemerosotan 

yang dapat berupa menyusut, retak, atau perubahan warna serta jika sudah masuk 

kadaluarsanya. Fungsi dari media ini yaitu dapat menentukan jenis bakteri E.coli. 

dan PDA (Potato Dextrose Agar) merupakan media komplek dan media diferensiasi 

untuk pertumbuhan kapang pada bahan makanan dan bahan lainnya. 
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2.8 Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah semua sumber (data, manusia dan barang) yang dapat 

digunakan oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk 

memperlancar belajar. Dalam hal ini sumber belajar meliputi  pesan, orang, 

material, alat, teknik dan lingkunga. Sumber belajar bahkan berubah menjadi 

komponen sistem instruktusional, apabila sumber belajar itu diatur sebelumnya 

kemudian didesain dan dipilih lalu dikombinasikan menjadi suatu sistem 

instruksional yang lengkap sehingga berdampak pada pembelajaran yang bertujuan 

dan terkontrol (Depdiknas, 2008). 

Sumber belajar Biologi adalah segala sesuatu, baik benda maupun gejalanya, 

yang dapat  digunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan 

permasalahan Biologi tertentu. Menurut Suhardi (2010), sumber belajar 

memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber belajar Biologi 

dalam proses pembelajaran Biologi dapat diperoleh di sekolah atau di luar sekolah. 

Pada umumnya terdapat dua cara memanfaatkan sumber belajar dalam 

pembelajaran di sekolah yaitu dengan membawa sumber belajar ke dalam kelas 

atau membawa kelas ke lapangan dimana sumber belajar berada (Mulyasa, 2006). 

2.8.1 Media Poster  

Poster merupakan suuatu gambar yang mengombinasikan unsur-unsur 

visual seperti garis, gambar dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta 

mengkomunikasikan pesan secara singkat (Sri, 2008). Sedangkan menurut Nana 

Sudjana dan Ahmad Rivai  (2010) poster adalah menyusun informasi mengenai 

gagasan dengan menggunakan elemen warna, ukuran, garis, bentuk, bingkai, 

bentuk huruf dan perspektif untuk menangkap perhatian. Poster disebut media 
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gambar yang memiliki sifat persuasif tinggi karena menampilkan suatu persoalan 

(tema) atau gagasan yang bertujuan untuk menarik perhatian dan diingat orang 

sehingga bertujuan untuk mengarahkan pemirsanya menerima pesan yang kuat 

dan berkesan.  

Media  poster termasuk kedalam kelompok media grafis, yakni media visual 

yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, 

angka-angka, dan symbol/gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik 

perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga 

menarik dan diingat orang (Musfiqon, 2012). Menurut Sri (2008), Selain memiliki 

daya tarik yang luar biasa, poster juga memiliki kelebihan dan kelemahan 

berdasarkan pembuatan dan penggunaannya, aadapaun kelebihan dan kelemahan 

tersebut adalah :  

Tabel 2.l Kelebihan dan Kelemahan Poster Berdasarkan Pembuatan dan  

                   Penggunaan 

 

PEMBUATAN SAAT PENGGUNAAN 

Kelebihan Kelemahan Kelebihan Kelemahan 

 Dapat dibuat 

dalam waktu 

yang relatif 

singkat. 

 Dapat dibuat 

manual (gambar 

sederhana) 

 Tema dapat 

mengangkat 

realita 

masyarakat. 

 Butuh ilustrator 

atau keahlian 

menggambar jika 

ingin sebagus 

karya profesional 

dan juta butuh 

penguasaan 

komputer untuk 

tata letak (lay-

out). 

 Ketika dicetak 

biayanya mahal. 

 Dapat menarik 

perhatian 

masyarakat. 

 Dapat 

digunakan untuk 

diskusi 

kelompok atau 

pleno. 

 Dapat dipasang 

(berdiri sendiri) 

 Pesan yang 

disampaikan 

terbatas. 

 Perlu keahlian 

untuk 

menafsirkan. 

 Beberapa 

poster perlu 

ketrampilan 

membaca-

menulis. 

 

2.8.2 Cara Membuat Media Poster 

Pada dasarnya poster merupakan suatu media yang lebih menonjolkan 

kekuatan pesan, visual, dan warna untuk dapat mempengaruhi perilaku, sikap 
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seseorang dalam melakukan sesuatu. Menurut Daryanto (2012), pembuatan poster 

harus memiliki nilai kreatifitas yang memadai. Dalam pembuatan poster ada 

beberapa hal yang harus kita perhatikan antara lain: (1) Menyiapkan konsep dan 

kata-kata, disini tidak ada hal teknikal yang bisa dijelaskan , area ini adalah murni 

kreatifitas; (2) Direkayasa sedemikian rupa sehingga poster tersebut seakan-akan 

bersuara; (3) Menyiapkan materi untuk desain, biasanya berupa foto, image dan 

lainnya. Hal ini penting karena poster memang terfokus pada dua hal ini; (4) 

Gambar yang disajikan harus memperlihatkan segi-segi artistik, sederhana dan 

memperhatikan komposisi warna yang pas; (5) Ukurannya disesuaikan dengan 

kondisi tempat dan isi pesan; (6) Hal terpenting dalam membuat poster adalah judul 

(Kalimat) yang menarik, sehingga membuat orang lain tertarik untuk membacanya, 

dan pemuatan tanggal juga sangat penting dalam even-even tertentu; (7) Poster juga 

harus mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya; (8) 

Pemasangan dapat dilakukan di kelas, di luar kelas, dan juga di majalah atau koran; 

(9) Bentuknya harus sederhana dan tulisannya harus jelas; dan (10) Pembuatan 

poster bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan alat-alat seperti, 

Kertas/Karton, Sepidol warna, pencil, penggaris dll. Dan juga bisa dibuat dengan 

menggunakan Software-software yang ada dalam Komputer seperti: PhotoShop, 

CorelDraw, dll. Namun membutuhkan keahlian khusus dalam membuatnya. 

2.8.3 Cara Menilai 

Media apapun yang dibuat, seperti kaset audio film bingkai, film rangkai, 

transparansi OHP, film, video ataupun gambar, dan permainan/ simulasi perlu 

dinilai terlebih dahulu sebelum dipakai secara luas. Penilaian (evaluasi) ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah media yang dibuat tersebut dapat 
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mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Penilaian atau evaluasi 

dapat dilakukan dengan prinsip uji coba media, pada uji coba media ada 5 variabel 

efektifitas yang ingin diukur yaitu: 

1. Menarik (Attraction) 

Materi komunikasi haruslah menarik, jika tidak orang tidak akan tertarik untuk 

melihat, mendengar, dan membacanya. Media leaflet harus memiliki unsur 

warna, tulisan, gambar dan penyajian materi semenarik mungkin, agar siapa 

saja yang melihat tertarik untuk membaca dan memahaminya (Rakhmadona, 

2009) 

2. Pemahaman  (Comprehension) 

Materi yang akan disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Pemilihan kata 

dan materi yang menarik dan mudah dipahami dengan kata-kata sederhana 

sangat mempermudah pembaca menerima informasi (Rakhmadona, 2009). 

3. Penerimaan  (Acceptability) 

Penerimaan disini adalah apakah hal-hal yang kita sampaikan kepada sasaran 

tidak bertentangan dengan norma dan budaya setempat sehingga bisa diterima 

oleh sasaran. Materi yang kita sampaikan kepada sasaran haruslah sejalan 

dengan norma setempat sehingga bisa diterima oleh sasaran (Rakhmadona, 

2009). 

4. Kesesuaian Sasaran / Rasa Terlibat (Self Invilvement) 

Apakan sasaran merasa bahwa orang yang ada dalam materi itu sama dengan 

mereka, dan juga kata-kata yang dipergunakan sama dengan kata-kata yang 

biasa mereka pergunakan. Demikian pula situasi dan kondisi yang ditampilkan 

(Rakhmadona, 2009). 
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5. Dorongan untuk bertindak (Persuasion) 

Materi komunikasi harus menyampaikan dengan jelas, apa yang kita harapkan 

untuk dilakukan oleh sasaran. Kebanyakan materi-materi komunikasi memuat 

pesan yang meminta, memotivasi, atau mendorong sasaran untuk melakukan 

suatu tindakan tertentu. Materi komunikasi yang untuk menciptakan awareness 

pun sebenarnya secara tersirat mengharapkan sasaran untuk melakukan suatu 

tindakan, yaitu agar sasaran mencari informasi lebih lanjut tentang apa yang 

disampaikan kepadanya untuk selanjutnya melangkah kepada tindakan yang 

diharapkan (Rakhmadona, 2009). 

 2.8.4 Dasar Pemilihan Media Poster  

Dalam menyusun bahan ajar, harus sudah mempertimbangkan media yang 

mungkin dapat disediakan, penilaian yang akan dilakukan, keberadaan sumber 

untuk menyusun bahan ajar. Menurut Wahab (2010),  mengingat pentingnya bahan 

ajar tersebut, maka diperlukan pemilihan (selecting), penataran urutan 

(sequencing), dan mencari keterkaitannya (sinthyzising) antara materi dengan 

kompetensi dasar maupun indikator yang telah ditetapkan. Setiap bahan ajar yang 

akan disusun haruslah mengacu kepada ketercapaian kompetensi dasar. 

Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara 

akumulatif mampu menguasai kompetensi secara utuh dan terpadu. Jenis media 

yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah poster. Menurut Ningsih 

(2003), poster adalah media yang diharapkan mampu mempengaruhi dan 

memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Poster merupakan media 
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komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan singkat, padat, dan impresif, karena 

ukurannya yang relatif besar.  

Poster bisa menjadi sarana iklan, pendidikan, propaganda, dan dekorasi. 

Tujuan poster adalah menginformasikan kepada pembaca tentang sebuah informasi 

yang dikemas dengan kata-kata lebih singkat, padat, jelas dan menarik. Menurut 

Rianti (2015), manfaat poster adalah agar para pembaca lebih mengerti apa yang 

ingin di ungkapkan sang penulis poster dengan menggunakan kata-kata yang lebih 

singkat dan sederhana. 

Penggunaan media pengajaran sangat diperlukan dalam kaitannya dengan 

peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam pembelajaran Biologi. Menurut 

Achsin (2006) tujuan penggunaan media pengajaran adalah: (1) agar proses belajar 

mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya 

guna; (2) untuk mempermudah bagi guru/pendidik daiam menyampaikan informasi 

materi kepada anak didik; (3) untuk mempermudah bagi anak didik dalam 

menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh 

guru/pendidik; (4) untuk dapat mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui 

lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh 

guru/pendidik; (5) untuk menghindarkan salah pengertian atau salah paham antara 

anak didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang disampaikan 

oleh guru/pendidik. 

Penggunaan media dalam pembelajaran perlu memperhatikan dan 

disesuaikan dengan tujuan dari pelajaran. Apabila hal tersebut diabaikan maka 

media yang digunakan justru akan menghambat proses belajar mengajar. Ciri-ciri 

poster yang baik menurut  Musfiqon (2012) yaitu: (1) sederhana; (2) menyajikan 
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satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok; (3) berwarna; (4) slogannya; (5) 

tulisannya jelas; (6) motif dan tulisannya bervariasi. 

 Media pembelajaran poster harus meningkatkan motivasi pembelajar. 

Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. 

Selain itu media juga harus merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah 

dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru (Arsyad, 2007). Dalam 

penyusunan poster harus singkat dan jelas. Menurut Aziz (2010) Menggunakan 

poster untuk pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (1)Digunakan 

sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar, yaitu poster digunakan guru saat 

menerangkan sebuah materi kepada siswa; dan (2) Digunakan di luar pembelajaran 

yang bertujuan untuk memotivasi siswa, sebagai peringatan, ajakan untuk 

melakukan sesuatu yang positif dan penanaman nilai-nilai social dan keragaman.    

       Sedangkan dasar pemilihan media poster sebagai media pembelajaran 

dikarenakan hal berikut: (1) Media poster dapat mempermudah dan mempercepat 

pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan; (2) Dilengkapi dengan warna-

warna sehingga lebih menarik perhatian siswa; (3) Bentuknya sederhana tanpa 

memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya, sedikit memerlukan 

informasi tambahan; (4) Pembuatannya mudah dan harganya murah. Ada beberapa 

kriteria untuk menilai keefektifan mutu media poster. Mulyanto dan Leong (2009) 

menjelaskan kriteria poster yang baik idealnya meliputi 4 hal utama, yaitu:  

1. Kesesuaian atau relevansi, artinya poster pembelajaran harus sesuai dengan 

kebutuhan belajar, rencana kegiatan belajar, program kegiatan belajar, dan 

karakteristik peserta didik.  
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2. Kemudahan, artinya semua isi pembelajaran melalui poster harus mudah 

dimengerti, dipelajari atau dipahami oleh peserta didik dan sangat operasional 

dalam penggunaannya. 

3. Kemenarikan, artinya poster pembelajaran harus mampu menarik maupun 

merangsang perhatian peserta didik, baik tampilan, pilihan warna, maupun 

isinya.  

4. Kemanfaatan, artinya isi poster pembelajaran harus bernilai atau berguna, 

mengandung manfaat bagi pemahaman materi pembelajaran serta 

ketidakmubaziran atau sia-sia apalagi merusak peserta didik. 

2.8.5 Pemanfaatan  Media Poster dalam Pembelajaran Materi     

            Archaebacteria   dan Eubacteria 

 

Eubacteria berasal eu (sejati) dan bacteria (bakteri) merupakan kelompok 

makhluk hidup yang sehari-hari kita kenal  sebagai bakteri. Bakteri ditemukan pada 

tahun 1684 oleh Anthony van Leeuwenhoek sedangkan Archaebacteria 

memiliki susunan, struktur, metabolisme dan urutan asam nukleat yang berbeda 

dengan Eubacteria,  sehingga  dipisahkan kingdomnya. Archaebacteria 

adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidokglikan, 

namun membrane plasmanya mengandung lipid. Archaebacteria ini hidup di 

lingkungan yang ekstrim (Rahmawati, 2012). 

 Bakteri adalah organisme uniseluler, prokariot dan umumnya tidak 

memiliki klorofil. Menurut Wardani (2012), umumnya bakteri hidup di lingkungan 

lembab 25-37 celcius. Lingkungan lembab adalah kondisi optimal untuk 

perkembangbiakan bakteri dengan cepat. 
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 Karakteristik Bakteri adalah Dinding sel tersusun atas mukopoli sakarida 

dan peptidoglikan (murein), Sel bakteri dapat mensekresikan lender kepermukaan 

dindingselnya, Membran sitoplasma meliputi 8 – 10% dari bobot kering sel dan 

tersusun atas fosfolipida dan protein, Sitoplasma dikelilingi oleh membrane 

sitoplasma, dan tersusun dari 80% air, asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak 

dan ion organic, serta kromatofora. Menurut  Yuliani (2013),  pada kondisi yang 

tidak menguntungkan bakteri dapat membentuk endospora yang berfungsi 

melindungi bakteri dari panas dan gangguan alam dan bakteri ada yang bergerak 

dengan flagella dan ada yang bergerak tanpa flagella. Bakteri tanpa flagella 

bergerak dengan cara berguling. 

Bakteri bereproduksi secara vegetative/aseksual dengan membelah diri 

secara biner. Ada tiga proses para seksual yang telah diketahui , yaitu transformasi, 

konjugasi dan transduksi. Menurut Surya (2005), transformasi adalah pemindahan 

sebagian materi genetic atau DNA (deoxyribonucleic acid) atau hanya satu gen ke 

bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Konjugasi adalah pemindahan 

secara langsung materi genetic diantara dua sel bakteri melalui jembatan 

sitoplasma. Bakteri yang memberikan DNA nya disebut bakteri donor. Bakteri 

donor memiliki tonjolan yang disebut pili seks, yang berguna untuk menempel pada 

bakteri recipientyang menerima DNA. Transduksi adalah pemindahan materi 

genetic dengan pernatara virus. Cara ini dikemukakan oleh Norton Zinder dan 

Jashua Lederberg pada tahun 1952. 

Selain merugikan manusia, hewan dan tumbuhan bakteri juga banyak yang 

menguntungkan bagi kehidupan. Menurut Subardi (2009), berbagai bakteri yang 

menguntungkan antara lain (1) Agrobacterium tumefaciens untuk pembuatan 
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tanaman transgenik, baik untuk tujuan resistensi terhadap hama dan penyakit; (2). 

Bakteri Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter berperan dalam 

menyuburkan tanaman; (3) Lactobacillus bulgaricus untuk membuat youghurt; (4) 

Acetobacter xylinum untuk membuat nata de coco dari air 

kelapa; dan (5) Methanobacterim berperan dalam pembuatan bio gas sebagai 

bahan bakar. 

Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar (siswa), 

pengajar, dan bahan ajar. Dalam proses pemebelajaran diperlukan adanya media 

pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Pemanfaatan 

media pembelajaran yang relevan dalam kelas dapat mengoptimalkan proses 

pembelajaran. Menurut Kurniasari (2013), bagi guru, media membantu 

mengkonkritkan konsep atau gagasan dan membantu memotivasi siswa belajar 

aktif. Bagi siswa, media dapat menjadi jembatan untuk berpikir kritis dan berbuat. 

Dengan demikian media dapat membantu tugas guru dan siswa mencapai 

kompetensi dasar yang ditentukan. Media pembelajaran adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan 

yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik 

dan sempurna. Dalam penelitian ini media yang digunakan adalah poster. 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam pembelajaran 

Biologi di SMA Kelas X. Dimana materi pembelajaran yang cocok untuk 

pemanfaatan hasil penelitian yaitu Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, 

dan peranannya  pada materi ke 4 dalam silabus mengenai bakateri  pada KD 3.4 

dan 4.4 kelas X SMA semester 1. Kompetensi dasar 3.4 Menerapkan prinsip 

klasifikasi untuk menggolongkan archaebacteria dan eubacteria berdasarkan ciri-
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ciri dan bentuk  melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. 4.4 yaitu: 

Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran archaebacteria dan eubacteria dalam 

kehidupan berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis. 

2.9 Kerangka Konsep  

Pedagang makanan merupakan orang yang menyediakan makanan secara 

praktis dan berhubungan langsung dengan makanan (Penjamah makanan). 

penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan 

makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, 

pengangkutan sampai dengan penyajian. Penjamah makanan yang menangani 

bahan makanan sering menyebabkan kontaminasi mikrobiologis. Kerangka konsep 

pada gambar 2.9 menjelaskan bahwasanya hygienitas pedagang makanan sangat 

mempengaruhi kualitas makanan dan salah satu faktornya adalah seberapa baik 

pedagang menjaga kebersihan peralatan makanan yang digunakan. Peralatan 

makanan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan mikroba.  

Hygiene penjamah makanan dalam pengolahan makanan harus diperhatikan 

karena penjamah makanan merupakan sumber potensial dalam perpindahan 

mikroorganisme yang dapat menyebabkan kontaminasi mikrobiologis pada 

makanan. Hygieni dan sanitasi peralatan pedagang makanan terjadi atas beberapa 

faktor yang mempengaruhi salah satunya ialah kebersihan pedagang. Serbet 

merupakan salah satu peralatan makanan yang pasti dimiliki oleh pedagang dan 

besar kemungkinan terjadi kontaminasi. Terjadinya kontaminasi pada peralatan 

makanan dapat dibedakan menjadi tiga yakni kontaminan biologis, kontaminan 

kimiawi, dan kontaminan fisik. Salah satu contoh kontaminan biologis adalah 

adanya mikroba patogen pada peralatan makanan.  
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Mikroba adalah organisme mikroskopis yang dapat menyebabkan penyakit. 

Penelitian ini  dilakukan dengan uji laboratorium yakni menggunakan metode rinse 

dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan bakteri Escherechia coli, Salmonella 

Sp, Shigella Sp, dan kapang khamir dengan menggunakan media selektif masing-

masing miroorganisme,  dimana keberadaan mikroorganisme tersebut berhubungan 

dengan persyaratan peralatan makanan.   

Syarat dari peralatan makanan tentu saja menjadi bagian dari hygieni dan 

sanitasi peralatan pedagang makanan. Hasil dari penelitian analisis kandungan 

mikroba dalam serbet makanan pada  pedagang ini dapat diaplikasikan pada materi 

archaebacteria dan eubacteria di SMA Kelas X dengan media pembelajaran 

berupa poster. 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 

Kontaminasi Peralatan 

Makanan 

Kontaminan 

Kimia 

Kontaminan 

Biologi Kontaminan 

Fisik  

Mikroba Patogen  

Uji Laboratorium 

Metode Rinse 

Mengamati keberadaan bakteri  

Escherichia coli,  

Salmonella Sp,  Shigella Sp dan Kapang khamir  

 

 

Media Pembelajaran Poster 

Materi archaebacteria dan eubacteria 

SMA kelas X 
 

Peralatan 

Makanan 
Hygienitas Pedagang 

Makanan 

Hygieni dan sanitasi 

peralatan pedagang 

makanan : 

 Kebersihan 

Pedagang 

makanan 

 Kebersihan 

peralatan 

pedagang 

makanan 

 Tempat 

berjualan 

 Tempat 

pencucian alat, 

dll 

 

Serbet 

Makanan 

Media selektif 

Salmonella 

Shigella (SS) Agar 

Eosin Methylene 

Blue (EMB) 

PDA (Potato 

Dextrose Agar) 

 

Salmonella Sp 

dan Shigella Sp 
Kapang khamir  Escherichia coli 

Gambar 2.9 : Kerangka Konsep 

 

Produk 

penelitian 

Keliling Menetap 

Kaki Lima 



54 

 

 

 

2.9.1 Hipotesa Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah & studi pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

a. Terdapat perbedaan keberadaan bakteri Escherichia coli, Salmonella sp, 

Shigella sp, dan kapang khamir dalam serbet makanan pada berbagai 

kelompok pedagang makanan. 

b. Terdapat hubungan antara keberadaan bakteri Escherichia coli, Salmonella 

sp, Shigella sp, dan kapang khamir dalam serbet makanan dengan higienitas 

dan sanitasi pada berbagai kelompok pedagang makanan.
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