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BAB I 

 PENDAHULUAN   

 

1.1 Latar Belakang 

Makanan merupakan salah satu hal terpenting untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Manusia banyak membuat variasi dan kreasi dalam produk pangan, 

seperti makanan yang bermunculan sekarang yaitu Sempol. Sempol merupakan 

makanan yang termasuk dalam kategori jajanan. Sempol sejenis dengan jajanan 

cilok, tempura, dan empek-empek. Sempol terbuat dari bahan daging ayam dan 

tepung, ditusuk menggunakan tusukan sate dan digoreng dengan telur. Menurut 

Depkes (2004), makanan minuman jajanan adalah makanan minuman yang diolah 

oleh pengrajin makanan di tempat berjualan dan atau disajikan sebagai makanan 

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

makan/restoran, dan hotel. 

Kegemaran para masyarakat mengkonsumsi makanan ringan membuka 

peluang usaha bagi banyak produsen. Tingginya tingkat kegemaran jajan para 

konsumen, maka akan semakin maraknya makanan jajanan yang dijual. Makanan 

jajanan yang sedang terkenal di Kota Malang saat ini yaitu jajanan sempol yang 

sedang banyak digemari oleh masyarakat tidak terkecuali para mahasiswa. Jajanan 

sempol merupakan jajanan yang menggunakan daging ayam dan telur sebagai 

salah satu bahannya. Daging dan telur salah satu sumber protein yang dibutuhkan 

oleh manusia. Akan tetapi kandungan gizi dalam jajanan sempol sangat rendah. 

Menurut Budiyanto (2002) protein jenis steroprotein yaitu protein yang berbentuk 
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bola. Protein ini banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, dan 

daging. Salah satu fungsi protein bagi tubuh adalah sebagai pertahanan tubuh 

dalam bentuk antibodi.  

Pedagang sempol biasanya memilih daerah yang ramai dilalui oleh 

kendaraan atau tempat-tempat umum. Para penjual jajanan sempol memilih 

menjajakan barang dagangannya di pinggir jalan, karena lebih praktis dan mudah 

terjangkau. Penjualan di tempat-tempat seperti dipinggir jalan tidak memenuhi 

syarat, karena sangat mudah tercemar oleh timbal dan mikroorganisme. Hal 

tersebut karena kurangnya pengetahuan para pedagang mengenai sanitasi dan 

higienitas. 

Sanitasi dan hygienitas makanan jajanan dikatakan memenuhi syarat jika 

memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh dinas kesehatan misalnya, kebersihan 

orang pengolah makanan harus berbadan sehat, menutup luka, menjaga 

kebersihan tangan, kuku, rambut, dan pakaian, memakai celemek, mencuci tangan 

setiap kali akan memegang makanan. Peralatan makanan harus dicuci dengan air 

bersih, dikeringkan dengan serbet bersih, dan disimpan di tempat yang bersih. 

Bahan makanan harus segar, bahan makanan dalam kemasan harus yang terdaftar 

di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Makanan 

disajikan menggunakan tempat yang bersih, tertutup, dan hangat. Sarana 

penjualan harus mudah dibersihkan, tersedia tempat penyimpanan makanan, dan 

kondisi sarana yang baik (Riyanto, 2012).  

Secara umum pencemaran mikrobiologis dapat berasal dari bahan baku, air, 

alat dan sarana pengolahan, pekerja, maupun hewan pengganggu. Upaya dari awal 
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untuk mengurangi jumlah cemaran mikrobiologis ini sangat penting mengingat 

mikroorganisme mempunyai kemampuan tumbuh yang sangat cepat pada bahan 

makanan (Yulianto, 2015). 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan sebagian besar penjual sempol 

menjajakan barang dagangannya di pinggir jalan, seperti di tempat-tempat umum 

yang banyak dilalui orang. Rata-rata penjual sempol menjajakan barang 

dagangannya menggunakan gerobak kecil yang dibawa dengan motor. Para 

pedagang dalam hal penyajian jajanan sempol seperti menggoreng sebagian besar 

tidak memakai sarung tangan, tidak mencuci tangan sebelum memegang sempol, 

dan tidak memakai penutup kepala. Hal tersebut akan memudahkan bakteri 

terkontaminasi kedalam makanan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan juga 

sebagian besar penjual tidak menggunakan masker penutup mulut. Para pedagang 

juga tidak menyediakan serbet yang bersih. Tempat yang digunakan untuk 

menyimpan jajanan sempol menggunakan gerobak kecil dan biasanya tidak 

tertutup secara rapat, sehingga mudah dihinggapi binatang kecil seperti lalat, 

mudah terkontaminasi oleh debu, polusi, dan bakteri.  

Mutu hygienis berbagai jenis makanan jajanan yang rendah erat kaitannya 

dengan perilaku orang yang mengolahnya, umumnya tidak memenuhi syarat 

kesehatan, kebersihan lingkungan, ketersediaan sarana penunjang, dan kondisi 

bahan baku (Riyanto, 2012). Faktor  lain  yang  menyebabkan  kurangnya perilaku 

hygiene pengolah makanan diantaranya tidak disediakan alat pelindung diri bagi 

pengolah  makanan  seperti  masker dan  penutup kepala (Fatmawati et al, 2013).  
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Pangan dapat menjadi beracun karena telah terkontaminasi oleh bakteri 

patogen yang kemudian dapat tumbuh dan berkembangbiak selama penyimpanan, 

sehingga mampu memproduksi toksin yang dapat membahayakan manusia. 

Umumnya bakteri yang terkait dengan keracunan makanan pada olahan daging 

ayam, tepung, dan telur diantaranya adalah Salmonella sp, Staphylococcus aureus, 

dan  Escherichia coli (BPOM, 2008). 

Escherichia coli habitat utamanya adalah usus manusia dan hewan. 

Bakteri Escherichia coli dalam sumber air atau makanan merupakan indikasi 

terjadinya kontaminasi tinja manusia. Bakteri tersebut dapat mengontaminasi 

makanan melalui air yang telah tercemar oleh feses (Kurniadi et al., 2013). 

Salmonella sp secara normal dijumpai dalam usus besar manusia dan beberapa 

binatang, dan konsekuensinya terekskresi dalam tinja atau kotoran. Salmonella 

dapat menyebar ke pangan oleh serangga hama satu dari kebanyakan cara 

penyebaran Salmonella adalah karena kontaminasi silang dari daging mentah dan 

unggas ke makanan yang sudah dimasak selama penanganan dan penyiapan 

didapur (Gaman, 1992). 

Waktu yang dibutuhkan bagi sel bakteri untuk membelah diri atau untuk 

populasi menjadi dua kali lipat dikenal sebagai waktu generasi. Kenyataannya, 

tidak semua spesies bakteri mempunyai waktu generasi yang sama, seperti 

Escherichia coli (suatu bakteri umum yang dijumpai didalam saluran pencernaan 

manusia dan binatang lain) dapat berlangsung sesingkat 15 sampai 20 menit. 

Waktu generasi untuk suatu spesies bakteri tertentu juga tidak sama pada segala 
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kondisi. Waktu generasi amat bergantung pada cukup tidaknya nutrien didalam 

medium serta sesuai tidaknya kondisi fisik (Pelczar, 1986).  

Aktivitas mikroba sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Mikroba  

memerlukan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi dan untuk bahan  

pembangun sel, untuk sintesa protoplasma dan bagian-bagian sel lain. Kisaran 

suhu pertumbuhan dibagi menjadi suhu minimum, suhu optimum, dan suhu 

maksimum. Mikroba dapat menggunakan  nitrogen  dalam  bentuk  amonium,  

nitrat, asam amino, protein, dan sebagainya sebagai nutrisi (Sumarsih, 2003). 

Jajanan sempol terbuat dari bahan daging dan telur.  Hal ini sangat baik dijadikan 

sumber nutrisi bagi mikroba dalam proses pertumbuhan dan perbanyakan 

jumlahnya.  

Bila mana didalam 750 mL sampel terdapat >1100 bakteri Coliform, 

memungkinkan terjadinya penyakit yang pada keberadaan tertentu dapat 

mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh, antara lain dapat menyebabkan diare, 

dan infeksi-infeksi lainnya (Aditia, 2015). Berdasarkan ketentuan BPOM batas 

maksimum cemaran mikroba untuk daging seperti daging olahan, dan daging 

ayam olahan (bakso, sosis, naget, burger) yaitu dengan batas maksimum ALT 

(Angka Lempeng Total) sebesar 1x10
5
 koloni/g, (BSN, 2009). 

Berdasarkan hal diatas peneliti perlu melakukan penelitian dengan 

melakukan identifikasi bakteri dengan judul penelitian “Identifikasi Jumlah 

Bakteri dan Jenis bakteri Pada Jajanan Sempol yang Dijajakan Oleh Para 

Pedagang (Sebagai Sumber Belajar Biologi)”. Harapan dari penelitian ini dapat 

memberikan informasi yang akurat kepada para masyarakat atau konsumen dalam 
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memilih dan mengkonsumsi jajanan Sempol yang marak dijajakan oleh para 

pedagang jajanan sempol di Kota Malang. Selain itu dapat dijadikan sumber 

belajar biologi SMA kelas X pada materi Archaebacteria dan Eubacteria. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dari penenlitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapakah jumlah koloni bakteri yang terdapat pada masing-masing 

sampel jajanan sempol yang dijajakan oleh  para pedagang? 

2. Apakah Jajanan Sempol tersebut aman dikonsumsi berdasarkan 

ketentuan BPOM (Badan Pengawas Obat dan makanan) tahun 2009 ? 

3. Apa jenis bakteri yang terdapat pada masing-masing sampel jajanan 

sempol? 

4. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian dijadikan sebagai sumber 

belajar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan jumlah total koloni bakteri yang telah dihitung pada 

masing-masing sampel jajanan sempol yang dijajakan oleh para 

pedagang. 

2. Menganalisis Jajanan Sempol tersebut aman dikonsumsi berdasarkan 

ketentuan BPOM (Badan Pengawas Obat dan makanan) tahun 2009. 
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3. Mengidentifikasi jenis bakteri yang terdapat pada masing-masing 

sampel jajanan sempol yang dijajakan oleh para pedagang. 

4. Menyusun pemanfaatan hasil penelitian identifikasi jumlah koloni 

bakteri dan jenis bakteri pada jajanan sempol sebagai sumber belajar 

menjadi sebuah artikel ilmiah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Manfaat di Bidang Pendidikan 

a. Sebagai sumber belajar tambahan untuk siswa SMA kelas X 

Semester II pada materi perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang 

limbah . 

b. Guru dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi mengajar 

siswa materi perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang limbah. 

B. Manfaat Secara Teoritis 

a. Mengetahui jumlah total bakteri yang terdapat pada sampel jajanan 

sempol berdasarkan lama waktu penjajakan para pedagang, sehingga 

dapat dianalisis batas cemaran bakteri yang telah ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Badan POM RI.  

b. Menambah khasanah keilmuan serta wawasan peneliti pada 

matakuliah Mikrobiologi Umum tentang mikroorganisme.  

c. Menambah wawasan peneliti dalam mengenal metode atau cara 

mengidentifikasi mikroorganisme dalam pangan. 
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C. Manfaat Bagi Masyarakat 

a. Memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dalam 

memilih jajanan pangan khususnya jajanan sempol yang aman 

dikonsumsi serta tidak tercemar oleh bakteri melebihi batas 

maksimum yang telah ditetapkan Badan POM RI tahun 2009.  

b. Memberikan pengetahuan bagi para pedagang pentingnya menjaga 

kebersihan dalam pengelolaan makanan, baik dari segi bahan-bahan 

yang digunakan, kebersihan alat-alat yang digunakan, lokasi 

penjualan atau penjajakan produk, serta pentingnya menjaga 

kebersihan diri.  

D. Bagi Lembaga dan pemerintahan 

a. Memberikan informasi kepada BPOM (Badan pengawas obat dan 

makanan) dan Dinas Kesehatan terkait dengan Jajanan Sempol yang 

dijajakan para pedagang aman dikonsumsi atau tidak. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Obyek dalam penelitian ini adalah jumlah koloni bakteri dan jenis 

bakteri. Jumlah koloni bakteri dihitung dengan menggunakan metode 

TPC (Total plate count). Sedangkan Identifikasi jenis bakteri 

menggunakan pewarnaan gram, uji katalase dan koagulasi. 

2. Jenis bakteri yang diidentifikasi pada jajanan sempol yaitu jenis bakteri 

yang pada umumnya sering mengontaminasi makanan seperti produk 

olahan daging, tepung, dan telur. Jenis bakteri tersebut meliputi 

Escherichia coli, Salmonella sp, dan Staphylococcus aureus. 
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3. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu jajanan sempol yang dijual 

dan dijajakan dipinggir jalan atau diangkut menggunakan motor, dan 

dijual dalam keadaan terbuka oleh para pedagang di daerah Kota 

Malang. Sampel jajanan sempol tersebut diambil secara langsung di 

beberapa lokasi para pedagang yang menjajakan jajanan sempol 

tersebut.  

4. Sampel yang akan diteliti terdiri dari 6 sampel jajanan sempol yang 

dijajakan dipinggir jalan. Pengambilan sampel diambil secara Purposive 

sampling didaerah Kota Malang dengan rincian lokasi yaitu: 3 sampel di 

daerah sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Malang, 1 sampel di 

sekitar Universitas Islam Malang, dan 2 sampel di daerah sekitar 

Universitas Brawijaya Malang. 

5. Parameter yang diukur pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

jumlah koloni bakteri dan jenis bakteri pada jajanan sempol yang 

dijajakan oleh para pedagang. Kemudian dilanjutkan dengan analisis 

jajanan Sempol tersebut aman dikonsumsi dan sudah memenuhi syarat 

mutu berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI tahun 2009. 

6. Pemilihan lokasi untuk pengambilan sampel jajanan sempol berdasarkan 

keberadaan atau ada tidaknya para penjual jajanan sempol. 

7. Hasil penelitian tersebut selanjutnya akan dijadikan sumber belajar 

biologi untuk guru, dan SMA kelas X dalam bentuk artikel ilmiah. 
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1.6 Definisi Istilah 

1. Bakteri merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang memiliki 

kemiripan dengan sel tanaman, tetapi tidak mempunyai klorofil. 

Berbagai jenis bakteri dapat dibedakan menurut bentuknya, yang 

kadang-kadang juga tercermin pada namanya (Purnawijayanti, 2001). 

2. Jajanan Sempol merupakan jajanan berbahan dasar tepung dan daging 

ayam cincang lalu ditusuk menggunakan tusukan sate dibaluri adonan 

telur lalu digoreng.  

3.  Dijajakan merupakan barang dagangan yang dijajakan dengan dipikul 

atau disandang dengan tongkat di bahu (KBBI, 2008).  

4. Sumber belajar dapat diartikan segala apa saja yang dapat digunakan  

dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran guna memudahkan 

pencapaian  tujuan  pembelajaran (Adipurnomo, 2006). 

5.  TPC (Total Plate Count) merupakan suatu metode untuk menghitung 

jumlah mikroba secara keseluruhan baik yang mati atau yang hidup atau  

hanya untuk menentukan jumlah mikroba yang hidup saja, 

(Dwidjoseputro, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 




