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      BAB II 

     TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Makanan Jajanan 

Makanan jajanan yang dijual oleh pedagang kaki lima atau dalam bahasa 

Inggris disebut street food menurut “Food and Agriculture Organization” 

didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh  

pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat keramaian umum yang langsung  

dimakan dan dikonsumsi tanpa persiapan atau pengolahan lebih lanjut (Putra, dkk. 

2014). Makanan jajanan dapat berupa minuman atau makanan dengan jenis, rasa,  

dan warna yang bervariasi dan memikat. Variasi rasa, jenis dan terutama warna  

yang memikat dan menarik minat anak sekolah untuk membeli makanan jajanan. 

Makanan jajanan dapat ditemukan hampir disetiap sekolah dasar biasanya, 

terdapat diluar sekolah atau dalam sekolah. Makanan jajanan di tempatkan di 

tempat yang terbuka dan terkadang dicampur bahan-bahan yang berbahaya. Hal 

ini menyebabkan makanan jajanan menjadi tidak sehat dan berbahaya untuk  

dikonsumsi (Puspitasari, 2013). 

 

2.1.1 Standar Mutu Pangan 

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena  

berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik  dipandang dari  

segi  kuantitas dan kualitasnya. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan yang 

tersedia dengan cukup, aman, bermutu, dan bergizi merupakan prasyarat utama 

yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan 
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bermartabat serta sumberdaya manusia yang berkualitas. Kualitas pangan yang 

aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem 

pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang 

mengkonsumsi pangan, sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan 

tidak merugikan serta aman bagi  kesehatan  jiwa  manusia. Pangan tersebut harus 

aman dan memenuhi persyaratan keamanan pangan (PP RI, 2004). 

Standar mutu pangan di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang 

berwenang dalam pengembangan standar dan peraturan keamanan pangan. Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) adalah lembaga yang berwenang yang 

mengkoordinasi sistem standarisasi national dengan menetapkan suatu standar 

yang disebut sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). Khusus untuk standar 

keamanan pangan, beberapa instansi teknis seperti Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) RI merupakan lembaga yang bertugas sebagai pegawas pangan 

yang antara lain berwenang memberlakukan wajib SNI suatu produk pangan. 

Selain dari itu standar BPOM juga berwenang untuk menerbitkan pedoman dan 

peraturan yang berkaitan dengan keamanan pangan (Sumarto et al., 2014).  

Berikut adalah jenis mikroba dan batas maksimum cemaran mikroba 

dalam makanan. Hal ini berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh 

(BPOM, 2009). 

Tabel 2.1 Jenis mikroba dan batas maksimum cemaran mikroba 

dalam makanan 

No Jenis makanan 

Jenis cemaran 

mikroba 

Batas 

maksimum 

 

Daging dan produk  

  

 

Daging 

  56 Dendeng sapi, daging asap ALT (30
0
C, 72 jam) 1x10

5
 koloni/g 

 

yang diolah dengan panas APM Escherichia coli <3/g 
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Salmonella sp Negatif/25g 

  

Staphylococcus aureus 1x10
2 
koloni/g 

  

Bacillus cereus  1x10
3 
koloni/g 

57 Produk daging kering ALT (30
0
C, 72 jam) 1x10

5 
koloni/g 

 

(termasuk abon); kerupuk APM Koliform <3/g  

 

kulit, kerupuk paru, keripik Salmonella sp Negatif/25g 

 

usus ayam Staphylococcus aureus 1x10
2 
koloni/g 

58 Daging olahan dan daging ALT (30
0
C, 72 jam) 1x10

5 
koloni/g 

 

ayam olahan (bakso, sosis, APM Koliform 10/g 

 

naget, burger) Salmonella sp Negatif/25g 

  

Staphylococcus aureus 1x10
2
 koloni/g 

  

Clostridium 

perfringens 10 koloni/g 

59 Sosis masak (tidak  ALT (30
0
C, 72 jam) 1x10

5 
koloni/g 

 

dikalengkan, siap 

konsumsi) APM Koliform <3/g  

  

Salmonella sp Negatif/25g  

  

Staphylococcus aureus 1x10
2 
koloni/g 

  

Clostridium 

perfringens 10 koloni/g 

  

Listeria monocytogens Negatif/g  

60 Corned dalam kaleng, sosis ALT (30
0
C, 72 jam) 1x10

2 
koloni/g 

  dalam kaleng 

Clostridium 

perfringens Negatif/g 

 

 

2.1.2 Sanitasi dan Hygienitas Pada Makanan 

Higiene adalah usaha kesehatan yang mempelajari pengaruh kondisi 

lingkungan terhadap kesehatan manusia, upaya mencegah timbulnya penyakit 

karena faktor lingkungan. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara 

menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan 

rantai perpindahan penyakit tersebut. Keamanan pangan saat pengolahan sampai 

penyajian makanan tidak lepas dari ketersediaan air bersih, air bersih juga 

merupakan faktor penting dalam  sanitasi. Penyediaan air bersih adalah hal mutlak 
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yang perlu diperhatikan,  karena air bersih diperlukan dan digunakan oleh semua 

orang termasuk  dalam  pengolahan  dan  penyajian makanan (Wilis, 2013). 

Hygiene dan sanitasi merupakan hal yang penting dalam menentukan  

kualitas makanan dimana Escherichia coli sebagai salah satu indikator terjadinya 

pencemaran makanan yang dapat menyebabkan penyakit akibat makanan (food  

borne diseases). Makanan yang terkontaminasi oleh bakteri bisa saja terjadi hal 

ini  dikarenakan oleh penanganan makanan atau penyimpanan makanan yang 

tidak  baik, kondisi tempat pengolahan makanan yang kotor, perilaku penjamah 

makanan  yang kurang baik, kondisi lain yang kurang baik yaitu penanganan 

sampah  terutama sampah dapur yang mengandung sisa-sisa makanan yang 

membusuk dan  dibiarkan terbuka. Tempat sampah yang terbuka akan menarik 

lalat dan hama lainnya yang kemudian membawa bakteri kemakanan (Yunus et 

al., 2015). 

Menurut Buckle et al., (1985) dalam setiap operasi pembersihan dimana 

bahan-bahan sanitasi digunakan, harus diikuti prosedur umum berikut: 

1. Alat-alat harus dibersihkan sebaik mungkin sehingga tidak ada sisa-sisa 

organik yang nampak oleh mata. Tindakan ini dapat dibantu dengan 

penggunaan detergen dan apabila bahan ini digunakan harus dibasuh/dibilas 

secara baik dengan air bersih.  

2. Lakukan sanitasi, beberapa contoh dari keadaan santasi termasuk menyiram 

dengan air panas 80
0
C selama 

1
/2 – 1 menit, menyiram dengan larutan yang 

berkadar 50 ppm chlorine untuk waktu paling sedikit 1 menit; menyiram 
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dengan larutan iodofor yang berisi paling sedikit 12,5 ppm iodine pada pH 

5,0 untuk waktu paling sedikit 1 menit.  

3. Bilas bahan-bahan sanitasi dengan air yang bersih dan tidak tercemar. Usaha 

tersebut akan tidak berguna apabila tidak ada kepastian bahwa langkah 

pertama tersebut telah dilakukan, karena sisa-sisa organik dapat menyebabkan 

bahan-bahan sanitasi menjadi tidak aktif dan dapat melindungi 

mikroorganisme yang mencemarinya dari bahan tersebut.   

Kebiasaan pribadi (personal habit) para pekerja dan konsumen dalam 

mengelola bahan pangan merupakan sumber yang penting dari pencemaran 

sekunder. Beberapa peristiwa dari keracunan bahan pangan yang tercemar oleh 

Staphylococcus aureus telah diakibatkan oleh hygiene yang buruk dari pengelola 

bahan pangan tersebut. Pengelola bahan pangan harus memakai sarung tangan 

plastik yang telah steril. Luka atau iritasi lainnya pada kulit adalah tempat yang 

baik bagi sejumlah besar Staphylococcus aureus, oleh karena itu harus ditutup. 

Batuk atau bersin sekitar bahan pangan sebaiknya dihindarkan dan tangan harus 

dihindarkan dari muka dan hidung. Pekerja yang menderita sakit diare tidak 

diperkenankan bekerja dengan bahan pangan, (Buckle et al., 1985). 

Kontaminasi pada makanan dapat disebabkan oleh kondisi hygiene dan  

sanitasi yang kurang pada tempat pengelolaan makanan. Peluang terjadinya 

kontaminasi makanan dapat terjadi pada setiap tahap pengolahan makanan.  

Pengelolaan makanan yang tidak hygienis dapat mengakibatkan adanya  bahan-

bahan didalam makanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada 

konsumen (Kurniasih dkk, 2015).  
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2.2 Bakteri 

Bakteri (tunggal: bakterium) adalah kelompok mikroorganisme yang sangat 

penting karena pengaruhnya yang membahayakan maupun menguntungkan. 

Mikroorganisme tersebar luas di lingkungan sekitar kita. Mikroorganisme 

dijumpai di udara, air, dan tanah, dalam usus binatang, pada lapisan yang lembab, 

pada mulut hidung atau tenggorokan, pada permukaan tubuh atau tumbuhan 

(Gaman, 1992). 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). 

2.2.1 Morfologi Bakteri 

Ukuran bakteri berkisar antara panjang 0,5 sampai 10µ dan lebar 0,5µ 

sampai 2,5µ tergantung dari jenisnya. Walaupun terdapat beribu Janis bakteri, 

tetapi hanya beberapa karakteristik bentuk sel yang ditemukan yaitu: 

a. Bentuk bulat atau cocci (tunggal = coccus). Contoh: Staphylococcus aureus 

b. Bentuk batang atau bacilli (tunggal = bacillus). Contoh: Escherichia coli, 

Salmonella sp. 

c. Bentuk spiral atau spirilli (tunggal = spirillum) 

d. Bentuk koma atau vibrios (tunggal = vibrio) 

Hampir semua bakteri mempunyai struktur dan organisasi dasar yang sama 

walaupun bentuknya berbeda. Setiap sel terdiri atas lapisan dinding sel bagian luar 

yang kaku dan dibawahnya terdapat membran sel semipermiabel. Komponen 

didalam membran tersebut terdapat isi dari sitoplasma termasuk didalamnya 
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bahan inti dan berbagai komponen serta enzim yang dibutuhkan untuk 

metabolisme dan pertumbuhan. Bakteri kadang-kadang mempunyai struktur 

tambahan tergantung jenisnya diantaranya yang penting adalah cambuk (flagella), 

kapsul (capsules), dan endospora (endospore). Struktur tersebut sangat penting 

untuk pengenalan dan identifikasi bakteri (Buckle et al., 1987). 

Bakteri dibedakan atas dua kelompok berdasarkan komposisi dinding sel serta 

sifat pewarnaannya, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri 

memiliki perbedaan dalam sifat pewarnaan, bakteri gram positif dan gram negatif 

juga berbeda dalam sensitivitasnya terhadap kerusakan mekanis/fisik, enzim, 

disinfektan, dan antibiotik. Bakteri gram positif lebih sensitif terhadap penisilin, 

tetapi lebih tahan terhadap perlakuan fisik atau enzim dibandingkan bakteri gram 

negatif. Bakteri gram negatif lebih sensitif terhadap antibiotik lainnya seperti 

streptomisin (Fardiaz, 1992). Sel bakteri berisi massa sitoplasma dan beberapa 

bahan inti (tidak memiliki inti sel yang jelas). Sel dibungkus oleh dinding sel dan 

pada beberapa jenis bakteri, dinding sel ini dikelilingi oleh kapsula atau lapisan 

lendir. Kapsula terdiri atas campuran polisakarida dan polipeptida (Gaman, 1992).  

Lapisan lendir terdiri dari atas karbohidrat. Beberapa spesies tertentu, lendir 

itu juga mengandung unsur N atau P. Lendir memberikan perlindungan terhadap 

kekeringan, seakan-akan merupakan suatu “benteng” untuk bertahan 

(Dwidjoseputro, 2005). 

 

2.2.2 Reproduksi Bakteri 

Bakteri reproduksi memperbanyak diri dengan suatu proses yang disebut 

pembelahan biner. Bahan inti memperbanyak diri dan membagi menjadi dua 
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bagian yang terpisah dan kemudian sel membagi diri, menghasilkan dua buah sel 

anak dengan ukuran yang sama (Gaman, 1992). Sel-sel akan memanjang dan 

apabila sudah mencapai dua kali ukuran normal akan membelah dibagian tengah 

menjadi dua sel yang selanjutnya juga akan mengalami pembelahan (Buckle et al, 

1987).  

Umumnya bakteri hanya mengenal satu macam pembiakan saja, yaitu 

pembiakan secara aseksual atau vegetatif. Pembiakan ini berlangsung cepat, jika 

faktor-faktor luar menguntungkan. Pelaksanaan pembiakan yaitu dengan 

pembelahan diri atau division. Pembelahan diri dapat dibagi atas 3 fase, yaitu: 

a. Fase pertama, dimana sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus 

pada arah memanjang. 

b. Sekat tersebut diikuti oleh suatu dinding melintang. Dinding melintang ini 

tidak selalu merupakan penyekat yang sempurna; ditengah-tengah sering 

ketinggalan suatu lubang kecil, dimana protoplasma kedua sel baru masih 

tetap berhubung-hubungan. Hubungan protoplama ini disebut 

plasmodesmida. 

c. Fase terakhir ialah terpisahnya kedua sel. Terdapat bakteri yang segera 

berpisah, yaitu yang satu terlepas sama sekali dari pada yang lain, setelah 

dinding melintang menyekat secara sempurna. Bakteri yang semacam ini 

merupakan koloni yang merata, jika dipelihara pada medium padat. 

Sebaliknya, bakteri-bakteri yang dindingnya lebih kokoh itu tetap 

bergandeng-gandengan setelah pembelahan. Bakteri macam ini merupakan 

koloni yang kasar permukaannya (Dwidjoseputro, 2005). 
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2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri 

Mikroorganisme juga membutuhkan suplai makanan yang akan menjadi 

sumber energi dan menyediakan unsur-unsur kimia dasar untuk pertumbuhan sel. 

Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, 

fosfor, magnesium, zat besi, dan sejumlah logam lainnya. Karbon dan sumber 

energi hampir semua mikroorganisme yang berhubungan dengan bahan pangan, 

dapat diperoleh dari jenis gula karbohidrat sederhana seperti glukosa (Buckle et 

al., 1987). Berikut menurut Gaman (1992) beberapa faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri adalah: 

a. Waktu 

Laju perbanyakan bakteri bervariasi menurut spesies dan kondisi 

pertumbuhannya. Kondisi optimal, hampir semua bakteri memperbanyak diri 

dengan pembelahan biner sekali setiap 20 menit. Bakteri memiliki waktu generasi, 

yaitu selang waktu antara pembelahan, dapat mencapai 12 menit. Bakteri yang 

memiliki waktu generasinya 20 menit, pada kondisi yang cocok sebuah sel dapat 

menghasilkan beberapa juta sel selama 7 jam. 

b. Makanan 

Semua mikroorgansme memerlukan nutrien yang akan menyediakan energi, 

biasanya diperoleh dari substansi mengandung karbon. Mikroorganisme selain itu 

memerlukan nitrogen untuk sintesis protein, vitamin yang berkaitan dengan faktor 

pertumbuhan, dan mineral. 
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c. Kelembaban 

Mikroorganisme seperti halnya semua organisme memerlukan air untuk 

mempertahankan hidupnya. Banyaknya air dalam pangan, yang tersedia untuk 

digunakan dapat dideskripsikan dengan istilah aktivitas air (Aw). Air murni 

memiliki AW = 1,0. Aktivitas air untuk setiap pangan segar adalah 0,99 tetapi 

dapat diturunkan dengan substansi terlarut seperti gula dan garam. Bakteri 

biasanya memerlukan air lebih banyak dari pada khamir dan jamur. 

d. Suhu 

Beberapa organisme mampu bertahan terhadap pemanasan suhu tinggi 

walaupun mereka bukan termofilik, ini disebut dengan mikroorganisme 

termodurik (tahan panas). Hal serupa, organisme mampu bertahan hidup pada 

suhu sangat rendah walaupun mereka bukan psikrodurik (tahan terhadap suhu 

rendah). Menurut Buckle (1987) apabila suhu naik, kecepatan metabolisme naik 

dan pertumbuhan dipercepat. Sebaliknya apabila suhu turun, kecepatan 

metabolisme juga turun dan pertumbuhan diperlambat. Bila mana suhu naik atau 

turun, tingkat pertumbuhan mungkin terhenti, komponen sel menjadi tidak aktif 

dan sel-sel dapat mati.  

e. Oksigen 

Tersedianya oksigen dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. 

Bakteri diklasifikasikan menjadi empat kelompok menurut keperluan oksigennya: 

1. Aerob obligat hanya dpaat tumbuh jika terdapat persediaan oksigen yang 

banyak. 
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2. Aerob fakultatif tumbuh dengan baik jika oksigen cukup, tetapi juga dapat 

tumbuh secara anaerob. 

3. Anaerob obligat hanya dapat tumbuh jika tidak ada oksigen 

4. Anaerob fakultatif tumbuh sangat baik jika tidak ada oksigen, tetapi juga 

mereka dapat tumbuh secara aerob. 

f. pH   

Hampir semua mikroorganisme tumbuh baik jika pH pangan antara 6,6-7,0 

(netral). Bakteri, terutama patogen, toleransinya terhadap asam lebih kecil bila 

dibandingkan dengan jamur dan khamir. Tidak ada bakteri yang dapat tumbuh, 

jika pH dibawah 3,5. Kerusakan pangan berasam tinggi seperti buah-buahan 

biasanya disebabkan oleh khamir dan jamur. Daging dan pangan hasil laut lebih 

mudah mengalami kerusakan oleh bakteri, karena pH pangan tersebut mendekati 

7,0. Sangat sedikit pangan yang bersifat alkali dan oleh karenanya, pH maksimum 

untuk pertumbuhan tidak penting. 

 

2.3 Jenis Bakteri Penyebab Keracunan Pada Makanan 

Kasus keracunan pangan paling umum disebabkan oleh bakteri maka harus 

diambil tindakan pencegahan hygiene yang keras untuk menghindari munculnya 

penyakit tipe tersebut. Makanan yang dikelola oleh pengusaha catering tercemar 

oleh bakteri penyebab keracunan, sejumlah orang akan teracuni (Gaman, 1992). 

Makanan yang telah dihinggapi mikroorganisme mengalami penguraian, sehingga 

dapat berkuranglah nilai gizi dan kelezatannya, bahkan makanan yang dalam 

keadaan terurai dapat menyebabkan sakit. Bakteri yang tumbuh didalam makanan 

kita mengubah makanan tersebut menjadi zat-zat organik yang berkurang 
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energinya (Dwidjoseputro, 2005). Beberapa jenis bakteri yang sering 

menimbulkan penyakit antara lain: Salmonella sp, Staphylococcus aureus, dan 

Escherichia coli (Ningsih, 2014).  

  

2.3.1 Bakteri Escherichia coli 

Escherichia coli  merupakan  bakteri  gram  negatif  yang berbentuk  basil,  

ada  yang  individu  (monobasil), saling  berpasangan  (diplobasil)  atau  berkoloni 

membentuk  rantai  pendek  (streptobasil), tidak membentuk spora maupun  

kapsula,  berdiameter  ± 1,1 – 1,5 x 2,0  –  6,0 µm, dapat bertahan hidup di 

medium  sederhana dan memfermentasi laktosa menghasilkan asam dan gas 

(Pelczar, 2006). Bakteri Escherichia coli berbentuk basil, ada yang individu, 

saling berpasangan dan berkoloni membentuk rantai pendek, tidak membentuk 

spora maupun kapsula, motil, tidak  motil, dan  peritrikus. Bersifat aerobik dan 

anaerobik fakultatif. Bakteri Escherichia coli merupakan penghuni normal usus, 

dan seringkali menyebabkan infeksi (Elfidasari dkk, 2011). 

 

 

 

  

 

     

     

    Gambar 2.1 Bentuk Bakteri   Gambar 2.2 Koloni bakteri  

    Escherichia coli perbesaran 100x       Escherichia coli pada EMB Agar 

    (Sumber: Anggreini, 2015)          Sumber: (BPOM, 2008) 
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Berikut klasifikasi Escherichia coli menurut (Dwidjoseputro, 2005): 

Divisi : Protophyta  

Kelas : Schizomycetes  

Ordo : Eubacteriales 

Family : Enterobacteriaceae  

Genus : Escherichia  

Spesies : Escherichia coli 

Ciri keluarga Enterobacteriaceae yaitu berbentuk bulat mukoid dan 

cembung, tepi yang berbeda-beda, beberapa diantaranya lebih mukoid dan 

cenderung untuk bergabung bila masa inkubasinya diperpanjang (Cahyono dkk, 

2013). Menurut Ijong (2011) berdasarkan hasil penelitiannya Escherichia coli 

memiliki karakteristik koloni berbentuk regular dengan permukaan agak 

cembung, berwarna hijau metalik pada permukaan media Eosin Methylene Blue 

(EMB) agar. 

Escherichia coli habitat utamanya adalah usus manusia dan hewan. 

Escherichia coli dipakai sebagai organisme indikator, karena jika terdapat dalam 

jumlah yang banyak menunjukan bahwa pangan atau air telah mengalami 

pencemaran (Gaman, 1992). 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. Air yang telah tercemar apabila digunakan untuk mencuci peralatan atau 

mengolah makanan, maka makanan tersebut akan berpotensi terkontaminasi 

bakteri Escherichia coli.  Escherichia coli bisa berpindah dengan kegiatan tangan 
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ke mulut atau dengan pemindahan pasif lewat makanan, air, susu dan produk-

produk lainnya (Kurniadi et al., 2013). 

 

2.3.2 Bakteri Salmonella sp 

Salmonella adalah bacilli aerobik yang tidak membentuk spora. 

Salmonella adalah jenis gram negatif, berbentuk batang bergerak, serta 

mempunyai tipe metabolisme yang bersifat fakultatif anaerobik. Contohnya 

adalah kelompok bakteri Enterobacteriaceae. Sejumlah 2000 tipe Salmonella 

telah dibedakan secara serologis dan diberi nama khusus misalnya Salmonella 

typhi dan Salmonella parathyphi penyebab demam tiphus.  

 

 

 

 

 

        Gambar 2.3 Koloni bakteri 

        Salmonella sp pada XLD agar  

    Sumber: (BPOM, 2008) 

Gejala-gejala demam tiphus akan nampak setelah 7-14 hari infeksi dan 

umumnya ditandai dengan perasaan kurang enak dan sakit kepala. Keadaan ini 

diikuti oleh demam dan perdarahan didalam jika tidak diobati. Penyakit ini dapat 

mengakibatkan tingkat kematian sekitar 10%. Pembawa utama organisme ini 

adalah manusia (Buckle, 1985). Bakteri Salmonella memiliki sifat parasit yang 

menyebabkan reaksi peradangan tractus intestinal pada manusia dan hewan. 
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Salmonella digolongkan dalam bakteri patogenik yang menjadi penyebab 

foodborne disease yang disebut Salmonellosis (Karsinah, 2004).  

Salmonella penyebab gastroenteritis ditandai oleh gejala-gejala yang 

umumnya nampak 12-36 jam setelah makan bahan pangan yang tercemar. Gejala-

gejala tersebut adalah berak-berak (diarrhea), sakit kepala, muntah-muntah dan 

demam dan dapat berakhir selama 1-7 hari. Tingkat kematian kurang dari 1% 

tetapi jumlah ini meningkat pada anak-anak, orangtua atau orang yang lemah 

(Buckle, 1985). 

Salmonella secara normal dijumpai dalam usus besar manusia dan 

beberapa binatang, dan konsekuensinya terekskresi dalam tinja atau kotoran. 

Salmonella sering terdapat pada daging dan jerohan, terutama pada unggas. Telur 

itik sering kali mengandung bakteri dan telur ayam dapat mempunyai bakteri pada 

kulitnya. Salmonella dapat menyebar ke pangan oleh serangga hama, kutu, dan 

binatang piaraan. Kadang-kadang “Human carrier” mengkontaminasi makanan 

terutama jika mereka tidak mencuci tangannya sehabis buang hajat. 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).  

Salmonella sp yang telah memperbanyak diri dalam saluran pencernaan 

selanjutnya akan disekresikan melalui feses dan dapat menyebabkan penularan 

bakteri tersebut secara horizontal kedalam telur dengan cara menempel pada 

permukaan kerabang telur. Selanjutnya bakteri akan mengadakan penetrasi 

kedalam telur dan mencemari bagian dalam telur (kuning telur dan albumen) 
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melalui pori-pori kerabang telur yang tidak tertutup oleh kutikula (Chusniati et al., 

2009). 

Menurut Waluyo (2007) berikut ini siklus pencemaran Salmonella: 

Makanan  Burung,      Sayur mayur atau 

hewan  hewan pengerat,     makanan terbuat dari  

   serangga     sayur-sayuran 

  

Ternak         Air   Limbah Manusia 

 

 

    

  

Daging, unggas, susu 

   telur, atau produk-produknya 

 

2.3.3 Bakteri Staphylacoccus aureus 

Staphylococcus aureus bakteri tersebut berbentuk menyerupai bola dengan 

garis tengah ± 1 µm tersusun dalam kelompok-kelompok tidak teratur 

(menyerupai buah anggur), dapat pula tersusun empat-empat (tetrad), membentuk 

rantai (3-4 sel), berpasangan atau satu-satu. Staphylococcus aureus merupakan 

bakteri gram positif dan berbentuk kokus. Staphylococcus aureus membentuk 

koloni berwarna abu-abu sampai kuning  emas  tua (Dewi, 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Gambar koloni                  Gambar 2.5 Koloni bakteri 

Staphylococcus aureus pada media        Staphylococcus aureus 

MSA                        Sumber: (BPOM, 2008) 

(Sumber: Rahayu et al., 2014) 
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Staphylococcus aureus merupakan bakteri berbentuk cocci berukuran 

besar, terdapat pada kulit. Staphylococcus aureus menginfeksi luka-luka, 

menyebabkan rasa panas dan bisul-bisul. Staphylococcus aureus bersifat aerob 

fakultatif, dan oleh karenanya mereka bertahan hidup tanpa oksigen. Bakteri ini 

tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit tipe toksin dan 

toksinnya tahan terhadap pemanasan. Bakteri tersebut mudah mati karena panas 

(pemanasan pada suhu 66
0
 C selama 10 menit cukup untuk membunuh bakteri 

ini), toksinnya dapat bertahan pada 100
0
 C, yaitu suhu air mendidih selama 30 

menit (Gaman, 1992). 

Kontaminasi oleh bakteri dapat berupa intoksikasi atau infeksi. Intoksikasi 

disebabkan oleh adanya toksin bakteri yang terbentuk didalam makanan pada saat 

bakteri bermultiplikasi, sedangkan keracunan pangan berupa infeksi disebabkan 

oleh masuknya bakteri kedalam tubuh melalui makanan yang terkontaminasi dan 

tubuh memberikan reaksi terhadap bakteri tersebut. Intoksikasi stafilokokkal yang 

disebabkan oleh enterotoksin dari Staphylococcus aureus (Puspadewi et al, 2014). 

Pertumbuhan organisme Staphylococcus aureus dalam bahan pangan 

menghasilkan racun enterotoksin, dimana apabila termakan dapat mengakibatkan 

serangan mendadak yaitu kekejangan pada perut dan muntah-muntah yang hebat. 

Diare dapat juga terjadi (Buckle et al., 1985). Enterotoksin merupakan toksin 

yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan keracunan makanan. 

Karakteristik keracunan akibat toksin ini berupa muntah terus menerus yang juga 

disertai diare cair tanpa darah. Mekanisme kerja toksin ini dengan bekerja sebagai 

superantigen pada traktus gastrointestinal yang merangsang pelepasan interleukin-
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1 (IL-1) dan interleukin-2 (IL-2) dari makrofag dan sel T helper. Peningkatan 

sitokin seperti interleukin ini menyebabkan rangsangan pada sistem saraf enterik. 

Rangsangan sistem saraf enterik ini kemudian dihantarkan ke pusat muntah di 

otak (Marshal, 2011). 

Staphylococcus aureus secara alami berada pada permukaan kulit dan 

dalam kondisi normal tidak menimbulkan penyakit, mikroorganisme demikian 

disebut sebagai flora normal tubuh manusia. Bakteri ini ditemukan didalam 

saluran pernapasan, permukaan kulit dan rambut juga umum ditemukan pada 

lingkungan sekitar kita seperti tanah, air, dan udara (Nurtjahja et al., 2006). Flora 

tetap tidak bersifat patogen, kecuali  Staphylococcus aureus. Flora tetap adalah 

flora yang menetap dikulit pada sebagian besar orang sehat yang ditemukan di 

lapisan epidermis dan dicelah kulit. Staphylococcus aureus dapat mengontaminasi 

makanan secara langsung melalui tangan para pengolah makanan yang tidak 

bersih dalam mencuci tangan (Rachmawati, 2008). 

Staphylococcus  aureus disebarkan  oleh  para  pengelola  pangan,  selama 

pemasakan dan penyiapannya. Penanganan pangan dengan tangan, yang tidak 

meggunakan peralatan memadai, barangkali merupakan cara penyebaran yang 

paling umum, terutama jika orang yang menangani pangan mengalami infeksi 

atau  luka  pada  tangannya.  Batuk  dan  bersin  dekat  dengan  pangan  dapat 

menyebabkan  kontaminasi,  dan  rambut  yang  jatuh  pada  makanan  atau 

menggantung  (terurai)  dekat  dengan  makanan  juga  dapat  menimbulkan 

bahaya (Gaman, 1992). 
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Bakteri ini biasanya terdapat pada berbagai bagian tubuh manusia, 

termasuk hidung, tenggorokan, kulit, dan karenanya mudah memasuki makanan. 

Mikroba ini dapat berasal dari orang-orang yang menangani pangan atau penderita 

infeksi patogenik (membentuk nanah). Berikut mikroba predominan yang 

dijumpai di berbagai daerah anatomi manusia (Waluyo, 2007): 

Tabel 2.2 Mikroba redominan yang dijumpai di berbagai daerah 

anotomi manusia 

Daerah Mikroba % tumbuh 

Kulit a. Staphylococcus epididimis 85-100 

 

b. Staphylococcus aureus 5-25 

Hidung dan a. Staphylococcus epididimis 90 

Nasofaring b. Staphylococcus aureus 20-85 

Mulut (air liur dan a. Staphylococcus epididimis 75-100 

permukaan gigi) b. Staphylococcus aureus Umum 

Orofaring a. Staphylococcus epididimis 30-70 

  b. Staphylococcus aureus 35-40 

 

2.4  Jajanan Sempol 

 Jajanan sempol merupakan jajanan cemilan dengan bentuk unik berasal dari 

daerah malang. Jajanan ini terbuat dari campuran daging dan tepung tapioka yang 

ditusuk menggunakan tusukan sate. Sempol hampir sama dengan cilok, hanya 

berbeda dari segi bahan yang dipergunakan. Cara pembuatannya cukup mudah. 

Daging ayam yang telah digiling dicampurkan dengan tepung tapioka. 

Selanjutnya ditambahkan lada bubuk dan garam. Adonan tersebut dililitkan pada 

tusukan dan direbus. Jajanan sempol sebelum disajikan dicelupkan kedalam 

kocokan telur dan digoreng. Sebagai pelengkap disajikan dengan saus sambal dan 

kecap. Sempol memiliki kandungan protein, akan tetapi kandungan proteinnya 

dalam jumlah yang cukup rendah, sehingga cocok dijadikan sebagai cemilan. 
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2.5 Bahan Utama Pembuatan Jajanan Sempol 

2.5.1 Daging Ayam 

Daging  ayam  merupakan  sumber  protein hewani yang berkualitas 

tinggi, mengandung asam amino essensial yang lengkap dan asam lemak tidak 

jenuh (ALTJ) yang tinggi (Wijayanti et al, 2013). Daging ayam merupakan bahan 

pangan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi, lengkap dan seimbang, namun 

mudah  mengalami kerusakan fisik, kimia dan biologis. Daging ayam segar hanya 

dapat bertahan selam 1-2 hari jika disimpan didalam kulkas (Afrianti, M, dkk, 

2013). 

Tabel 2.3 kandungan gizi daging ayam 

Jenis daging Air Protein Lemak Abu 

Ayam ras 75, 18% 21. 86% 1, 46% 0,84% 

Ayam buras 75, 35 % 23, 05% 0, 81% 0,89% 

Sumber: (Susanti, 1991) 

2.5.2 Telur 

Telur  merupakan  bahan  pangan hasil  ternak  unggas  yang  memiliki 

sumber  protein  hewani  yang  memiliki rasa  lezat,  mudah  dicerna  dan  bergizi 

tinggi.  Teknik  pengolahan  telur  telah banyak  dilakukan  untuk  meningkatkan 

daya  tahan  serta  kesukaan  konsumen (Irmansyah, 2009). Kualitas telur 

konsumsi dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah warna kuning telur 

dan kandungan gizi didalam telur (seperti kadar lemak dan kadar kolesterol 

kuning telur). Kadar lemak dan  kadar kolesterol kuning telur perlu diperhatikan, 
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karena secara umum kadar lemak dan kadar kolesterol kuning telur dianggap 

cukup tinggi (Muharlien, 2010). 

Pasteurisasi memberikan pengaruh sangat nyata terhadap nilai pH putih  

telur. Telur yang dipasteurisasi mengalami penggumpalan atau koagulasi pada  

protein putih telur dan membran kulit telur, sehingga pori-pori cangkang tertutup  

dan tidak terjadi penguapan (Agustina dkk, 2013). Berikut adalah kandungan gizi 

dalam telur disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

2.4 Kandungan gizi dalam telur 

Nilai gizi dalam telur 

Air 73, 7% 

Protein 12, 9% 

Lemak 11,2% 

Karbohidrat 0,9% 

             Sumber: (Muharlien, 2010).  

2.5.3 Tepung Tapioka 

 Tepung tapioka merupakan tepung yang berasal dari umbi yang banyak 

digunakan di Indonesia. Tepung ini diproduksi dari umbi tanaman singkong, 

mengandung 90 persen pati berbasis berat kering. Tepung tapioka banyak  

digunakan untuk membuat makanan tradisional, seperti ongol-ongol, pempek, 

tiwul, dan tekwan. Tepung dan pati yang umum digunakan berasal dari beras, 

ketan, terigu  dan singkong. Formulasi dasar makanan tradisional, pati dan tepung 

sering dikombinasikan dengan garam dan protein telur. Berikut adalah kandungan 

gizi pada tepung tapioka disajikan dalam tabel dibawah ini: 

2.5 Kandugan gizi pada tepung 

Sampel Kadar 

air % 

Abu % Protein 

% 

Lemak 

% 

Karbohidrat 

% 

Pati 

% 

Tepung 13,71 0,18 6,98 1,00 78,13 65,26 
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Tapioka 

      Tepung 11,97 0,72 10,30 1,60 75,41 60,33 

Terigu             

 Sumber: (Imanningsih, 2012) 

2.6 Metode Perhitungan Jumlah Bakteri 

2.6.1 Hitungan Mikroskopik 

 Hitungan mikroskopik dengan metode Breed sering digunakan untuk 

menganalisis susu yang mengandung bakteri dalam jumlah tinggi, misalnya susu 

yang diperoleh dari sapi yang terkena mastitis yaitu suatu penyakit infeksi yang 

menyerang kelenjar susu sapi. Cara ini merupakan cara cepat, yaitu menghitung 

bakteri secara langsung menggunakan mikroskop. Cara ini mempunyai kelemahan 

yaitu tidak dapat dilakukan terhadap susu yang telah dipasteurisasi karena secara 

mikroskopik tidak dapat dibedakan antara sel-sel bakteri yang masih hidup atau 

yang telah mati karena perlakuan pasteurisasi (Fardiaz, 1992). 

 Metode ini, luas areal pandang (field) mikroskop yang akan digunakan 

harus dihitung terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengukur 

diameter areal pandang menggunakan mikrometer yang dilihat melalui lensa 

minyak imersi. Mikrometer yang digunakan adalah mikrometer gelas objek yang 

mempunyai skala terkecil 0,01 mm. Areal pandang mikroskop biasanya 

mempunyai ukuran 14-16 skala atau 0.14-0.16 mm. Beberapa mikroskop mungkin 

mempunyai ukuran diameter areal pandang lebih dari 0.18 mm.  

Luas areal pandang mikroskop =     mm
2 

     
  = 

   

   
 cm

2 
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 Misalnya untuk mendapatkan 1 ml contoh susu dapat diperoleh dari 10. 

000/     kali areal pandang mikroskop. Angka 10. 000/     disebut juga faktor 

mikroskopik (FM) dan digunakan untuk mengubah jumlah bakteri per areal 

pandang mikroskop manjadi jumlah bakteri per ml.  

 Jumlah bakteri per ml =  
      

    
 x jumlah bakteri per areal pandang 

 

2.6.2 Hitungan Cawan (Total Plate Count) 

 Total bakteri atau Total  Plate  Count (TPC) merupakan  salah  satu  

metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam bahan 

pangan. Metode hitungan cawan (TPC) merupakan metode yang paling banyak 

digunakan dalam analisa, karena koloni dapat dilihat langsung dengan mata tanpa 

menggunakan mikroskop. Teknik menghitung  total  bakteri  dengan  metode  

cawan menggunakan Nutrient Agar (NA) (Nurhayati, 2013). TPC (Total Plate 

Count)  merupakan salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  untuk 

menghitung  jumlah mikroba dalam bahan pakan, prinsip kerja analisis TPC 

adalah penghitungan jumlah bakteri yang ada didalam tahap analisisnya terdiri 

dari tiga tahap diantaranya: Pembuatan  media, pengenceran, serta penanaman 

(Rohy, 2014). 

Prinsip dari metode hitungan cawan adalah jika sel jasad renik yang masih 

hidup yang ditumbuhkan pada medium agar, maka sel jasad renik tersebut akan 

berkembangbiak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung 

dengan mata tanpa menggunakan mikroskop (Fardiaz, 1992).  
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2.6.3 MPN (Most Probable Number) 

 Menurut Buckle et al (1985) dalam bidang kesehatan masyarakat dari 

mikrobiologi pangan, prosedur ini dipergunakan secara luas untuk menghitung 

jumlah bakteri yang ada dalam bahan pangan. Metode ini berdasarkan pada 

pengenceran. Larutan yang mengandung sel-sel mikroorganisme diencerkan terus 

menerus, akhirnya akan diperoleh suatu larutan dimana tidak dijumpai sel lagi 

yaitu dikatakan steril. Sebagai contoh, dimulai dengan larutan A yang berisi 1000 

sel/ml, diencerkan 10 kali menjadi larutan B berisi 1000 sel/ml. Diencerkan 10 

kali lagi hingga diperoleh larutan C berisi 10 sel/ml dan diencerkan 10 kali lagi 

akan diperoleh larutan D dengan 1 sel/ml, selanjutnya diencerkan  lagi 10 kali dan 

diperoleh laritan E berisi 0,1 sel/ml. Apabila 1 ml larutan A, B, C atau D 

dipindahkan kedalam tabung berisi nutrient broth akan selalu ditemukan 

pertumbuhan.  

Keuntungan dari metode ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat dibuat sangat peka dengan penggunaan volume inokulum contoh 

yang lebih besar dari 1,0 ml/tabung 

2. Bahan-bahan dapat dipersiapkan untuk tugas lapangan 

3. Media pertumbuhan selektif dapat digunakan untuk menghitung jenis 

mikroorganisme yang diharapkan diantara jenis-jenis lainnya yang ada 

dalam bahan pangan tersebut. 

Kerugiannya adalah dibutuhkannya banyak ulangan untuk diperoleh hasil 

yang diteliti dan sehubungan dengan hal tersebut banyak biaya dan waktu yang 

dibutuhkan untuk persiapannya. Perlu ditekankan disini bahwa metode ini banyak 
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digunakan untuk menghitung bakteri patogenik dalam jumlah sedikit yang 

terdapat dalam bahan pangan.  

 

2.7 Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik,  

dan latar yang dimanfaatkan peserta  didik sebagai  sumber  untuk  kegiatan  

belajar  dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Belajar pada dasarnya untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap di mana saja, kapan saja, dan 

dengan apa saja, sebab sumber belajar terdapat dimana saja dan ada beragam 

jenisnya. Proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan 

tenaga pengajar sebagai salah satu sumber, tetapi mencakup interaksi dengan 

semua sumber belajar yang memungkinkan dipergunakan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Bila mana pengetahuan dan keterampilan tentang strategi, 

menganalisis, memilih, dan memanfaatkan sumber belajar oleh tenaga pengajar 

pada umumnya belum memadai (Abdullah, 2012). 

Secara tradisional, koleksi sumber belajar yang berupa piranti lunak 

(software) terdiri dari media kaset audio, kaset video, audio visual, model, bends 

tiga dimensi, leaflet, poster,filem, filem bingkai, transparansi, microfiche, 

mikrofilem, dan sebagainya. Koleksi berupa peralatan (hardware) atau alat 

penampil misalnya: pesawat radio, cassette player/recorder, proyektor filem, 

proyektor filem bingkai, OHP, video player, video recorder, pesawat TV, 

perangkat komputer. Istilah sumber belajar multimedia dalam pengertian 

tradisional mengandung makna program media yang sekaligus mampu 

menampilkan gambar dan suara (Asnafiyah, 2005). 
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2.7.1 Klasifikasi Sumber Belajar 

Proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar diartikan sebagai 

proses belajar dalam diri siswa yang terjadi baik karena  ada  yang  secara  

langsung  mengajar (guru atau instruktur) ataupun secara tidak langsung. Proses 

belajar secara tidak langsung siswa secara aktif berinteraksi dengan sumber 

belajar. Berdasarkan semua sumber belajar, AECT mengklasifikasikan sumber 

belajar menjadi 6 (enam) (Huzni, 2008): 

1. Massage (pesan) 

Yaitu  informasi  atau  ajaran  yang  diteruskan  oleh  komponen  lain  dalam  

bentuk  gagasan, fakta, arti dan dat, termasuk dalam kelompok pesan. 

Kelompok pesan adalah semua bidang studi atau mata kuliah, atau bahan 

pengajaran yang diajarkan kepada peserta didik, dan sebagainya. 

2. People (orang) 

Yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola dan penyaji 

pesan. Termasuk kelompok ini misalnya guru atau dosen, peserta didik, tutor, 

dan lain- lain. 

3. Material (bahan) 

Yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui  

penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai  

program media termasuk kategori material seperti transport, slide, film, audio,  

video, majalah, buku  dan  lain sebagainya. 
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4. Device (alat) 

Yakni sesuatu (perangkat keras) yang digunakan untuk menyampaikan pesan  

yang tersimpan dalam bahan. Misal OHP, slide, video, tape, radio, TV. 

5. Tecnique (teknik) 

Yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan  

peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya pengajaran  

berprogram atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain 

sebagainya. 

 Klasifikasi sumber belajar menurut Sudjana (1989: 29-30) sebagai berikut: 

1. Sumber belajar tercetak; buku, majalah brosur, koran, poster, denah,  

ensiklopedi, kamus, booklet dan  lain-lain. 

2. Sumber belajar non cetak: film, slide, video, model, audiocasseffe,  

transparansi, realitas, objek dan  lain-lain. 

3. Sumber belajaryang berbentuk fasilitas: perpustakaan, ruangan  belajar,  

carrel, studio, lapangan olahraga dan lain-lain. 

4. Sumber belajar berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok, observasi, 

simulasi, permainan dan  lain-lain. 

5. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat: taman, terminal,  

pasar,  toko, pabrik, museum dan  lain-lain. 

 

2.7.2 Kegunaan Sumber Belajar 

 Menurut Adipurnomo (2006) melihat potensi yang dimiliki sumber belajar  

maka sumber belajar dapat berguna untuk:  

a. Menimbulkan kegairahan belajar 
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Gairah belajar akan timbul karena bukan hanya guru saja yang dapat 

dijadikan tumpuan untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran, 

melainkai lingkungan sekitar, manusia (narasumber) juga dapat dijadikan 

pegangan dalam memecahkan masalah. 

b.  Memungkinkan adanya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik 

dengan lingkungan.  

c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari pengalaman 

Pengalaman langsung mempunyai nilai tersendiri bagi peserta didik, lebih-

lebih nilai pengalaman yang diperolehnya itu langsung dari sumbernya akan 

terkesan dan tetap akan mengakar pada pikirannya untuk waktu yang relatif 

lama. 

d. Memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan tingkat 

kemampuannya. 

Tingkat kemampuan peserta didik itu beraneka ragam, ada yang 

berkemampuan tinggi, sedang, dan ada yang tingkat kemampuannya rendah. 

Pemaksaan belajar kepada peserta didik untuk berpikir diluar 

kemampuannya akan mengakibatkan malapetaka bagi peserta didik. 

e. Menghilangkan kekacauan penafsiran 

Penafsiran yang berbeda itu akibat sumber yang digunakan belum bisa 

menggambarkan atau menjelaskan hakikat/pengertian dari sesuatu yang 

dibelajarkan. 
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2.7.3 Syarat Pemanfaatan Sumber Belajar 

Menurut Widodo dalam Djohar (1990) adapun syarat pemanfaatan sumber 

belajar yaitu meliputi: 

1. Kejelasan Potensi 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar 

3. Kejelasan sasaran 

4. Kejelasan informasi yang diungkapkan 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi 

6. Kejelasan perolehan 

 

2.7.4 Kriteria Memilih Sumber Belajar 

 Adapun kriteria memilih sumber belajar menurut Bukit (2014) adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penggunaan 

Tujuan penggunaan yang harus ditekankan adalah (standar kompetensi  

dan kompetensi dasar) yang ingin dicapai?. Apakah tujuan itu  masuk  ranah  

kognitif, afektif, psikomotor, atau kombinasinya?. Jenis rangsangan indera  

apa yang ditekankan: apakah penglihatan, pendengaran, atau kombinasinya?  

Jika visual, apakah perlu gerakan atau cukup visual diam?. Jawaban atas  

pertanyaan itu akan mengarahkan kita pada jenis media tertentu, apakah 

media realia, audio, visual diam, visual gerak, audio visual gerak dan 

seterusnya.  
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2. Sasaran pengguna media 

Siapakah  sasaran  didik  yang  akan  menggunakan  media?  bagaimana 

karakteristik mereka, berapa jumlahnya, bagaimana latar belakang  

sosialnya, bagaimana motivasi  dan  minat  belajarnya?. Sasaran inilah  yang 

akan mengambil manfaat  dari media pilihan kita itu. Oleh karena itu,  

media harus sesuai benar dengan kondisi mereka. 

3. Karakteristik media 

Kita tidak akan dapat memilih media dengan baik jika kita tidak 

mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media. Kegiatan 

memilih pada dasamya adalah kegiatan membandingkan satu sama lain, 

mana yang lebih baik dan lebih sesuai dibanding yang lain. Oleh karena itu, 

sebelum menentukan jenis media tertentu, pahami dengan baik bagaimana 

karaktristik media tersebut. 

4. Waktu 

Waktu adalah berapa lama  waktu  yang  diperlukan  untuk  mengadakan 

atau membuat media yang akan  kita  pilih,  serta  berapa  lama  waktu  yang 

tersedia/yang  kita  memiliki.  

5. Biaya 

Penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan  

efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh sebab itu, faktor biaya menjadi 

kriteria yang harus  kita  pertimbangkan. Media yang mahal belum tentu 

lebih efektif untuk mencapai tujuan belajar dibandingkan media sederhana 

dan murah. 
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6. Ketersediaan 

Media yang dibutuhkan harus ada disekitar kita. Contohnya untuk  

menjelaskan  tentang  proses  terjadinya  gerhana  matahari  memang  lebih 

efektif  disajikan  melalui  media  video.  Namun  karena  di  sekolah  tidak  

ada video player, maka sudah cukup bila digunakan alat peraga gerhana 

matahari. 

 

2.8  Artikel Ilmiah 

 Artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai 

hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu, 

yang merupakan audiens khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan 

konstribusi penulis artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan 

didiskusikan baik secara lisan maupun tertulis (Suryoputro et al., 2012). 

 

2.8.1 Jenis-jenis Artikel Ilmiah 

Artikel memiliki banyak jenis, diantaranya adalah: 1) artikel hasil 

penelitian, 2) artikel non-penelitian, 3) tinjauan buku (books review), 4) obituari, 

5) laporan kasus, 6) ceramah, dan 7) editorial. 

1. Artikel hasil penelitian 

Artikel hasil penelitian adalah artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal 

ilmiah. Artikel jenis ini berisi pelaksanaan dan hasil penelitian. Pemuatan 

artikel jenis ini bertujuan untuk membuaka wacana diskusi dan kemungkinan 

penelitian baru, sekaligus untuk mengetahui apakah teori-teori atau 
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pandangan-pandangan yang terkait dengan masalah yang diteliti layak untuk 

tetap diikuti atau harus ditinjau kembali. 

2. Artikel non-penelitian 

Artikel non-penelitian atau sering juga dengan artikel tinjauan, biasanya 

merupakan artikel ilmiah yang disusun berdasarkan telaah pustaka atau kajian 

teori. 

3. Telaah buku (Books Review) 

Telaah buku atau sering disebut resensi buku merupakan tinjauan analitik dan 

kritis atas sebuah buku yang baru diterbitkan (1-3 tahun). Telaah 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas bagi calon pembaca buku 

yang bersangkutan.  

4. Obituari (Obituari) 

Obituari adalah artikel yang mengulas berita kematian seorang tokoh 

ilmuwan yang disertai biografi singkat tokoh tersebut. Tujuan pemuatan 

obituary adalah untuk memberikan penghormatan kepada ilmuwan yang 

bersangkutan atas jasa-jasa semasa hidupnya (Suryoputro et al., 2012). 

 

2.8.2  Komponen Artikel 

 Menurut Hidayat (2006) ada beberapa komponen yang harus diperhatikan 

dalam menulis artikel yaitu sebagai berikut: 

1. Judul 

Judul merupakan bagian penting dalam tulisan (ilmiah) karena merupakan 

bagian yang akan dibuat indeks dalam katalog. Judul yang baik harus 

menggambarkan isi tulisan. Oleh karena itu, judul sebaiknya tidak terlalu umum 
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(harus spesifik), tidak terlalu panjang (efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan 

kata), tidak mengandung singkatan, dan tidak harus berupa kalimat lengkap. 

2. Nama dan alamat penulis 

Bagian ini penting untuk permintaan informasi spesifik (reproducibility) 

seperti permohonan reprint. Meskipun setiap jurnal atau majalah ilmiah memiliki 

aturan yang berbeda-beda tentang penulisan nama penulis, pada umumnya gelar 

akademik dan profesi penulis tidak dicantumkan. Alamat penulis dicantumkan 

selengkap mungkin dimulai dengan afiliasinya. 

3. Abstrak 

Abstrak adalah versi terpendek dari karangan dan harus mengandung semua 

informasi yang dibutuhkan oleh pembaca. Abstrak berisi tujuan, metodologi 

penelitian, hasil yang diperoleh, dan signifikansi dan/atau implikasi hasil 

penelitian. Abstrak juga harus memuat kata kunci; biasanya sebanyak lima kata. 

4. Pendahuluan 

Pendahuluan disusun mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, dan 

diringkas sedemikian rupa; tidak perlu menggunakan item-item tertentu. Pada 

paragraf akhir pendahuluan harus ada pernyataan mengenai tujuan dan hipotesis 

penelitian.  

5. Metode 

Metode ditulis secara lengkap agar peneliti lain dapat menggunakannya. 

Tahap-tahap penelitian ditulis secara naratif, tidak berupa daftar instruksi. 
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6. Hasil 

Cara yang umum dalam melaporkan hasil adalah melalui tabel dan gambar. 

Gambar meliputi grafik, foto, diagram, flowchart, dan informasi visual yang lain. 

Kita bisa memberikan  komentar-komentar  pendek  terhadap  tabel  dan/atau  

gambar  yang ditampilkan. 

7. Kesimpulan 

Kesimpulan  harus  sejalan  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Pada  kasus  

tertentu, kesimpulan adalah bagian dari diskusi. 

8. Saran 

9. Daftar Pustaka 

Sumber pustaka sebaiknya bukan buku teks tetapi artikel-artikel ilmiah yang 

relevan dan  terbaru. Aturan  penulisan  daftar  pustaka  sangat  bervariasi.  Jurnal  

yang  terbit berkala  kebanyakan  menggunakan  sistem  tertentu,  misalnya  

pustaka  disusun  tidak alfabetis tapi dengan nomor urut kemunculan di dalam teks 

(dalam teks sitasi ditulis dengan angka yang sesuai dengan nomor urut pengarang 

di daftar pustaka). 

 

2.8.3 Ciri Artikel Ilmiah 

Ciri pokok pertama berisi hal-hal yang sangat penting saja. Bagian yang 

dianggap paling penting untuk disajikan dalam artikel hasil penelitian adalah 

temuan penelitian, pembahasan hasil/temuan, dan kesimpulannya. Cukup 

disajikan dalam bentuknya yang serba singkat dan seperlunya. Kajian pustaka 

lazim disajikan untuk mengawali artikel dan sekaligus merupakan suatu 

pembahasan tentang rasional pentingnya masalah yang diteliti. Bagian awal ini 
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berfungsi sebagai latar belakang penelitian. Ciri pokok kedua terdiri atas bab dan 

sub bab. Kajian pustaka merupakan bagian awal dari artikel (tanpa judul sub 

bagian kajian pustaka) yang berfungsi sebagai bagian penting dari latar belakang. 

Kajian pustaka yang sekaligus berfungsi sebagai pembahasan latar belakang 

masalah penelitian ditutup dengan rumusan tujuan penelitian. Ciri pokok ketiga 

adalah prosedur penulisan artikel hasil penelitian. Ada tiga kemungkinan prosedur 

penulisan artikel hasil penelitian. Pertama, artikel hasil penelitian ditulis sebelum 

laporan penelitian teknis resmi secara lengkap dibuat. Kedua, artikel hasil 

penelitian untuk jurnal ditulis setelah laporan penelitian teknis resmi selesai 

disusun. Alternatif ketiga ini lazim dilakukan oleh peneliti yang mendanai 

penelitiannya sendiri (Widodo et al., 2015). 

 

2.8.4 Kelebihan dan kelemahan 

Berikut menurut Rusydi (2014) kelebihan dari e-jurnal secara umum: 

1. Ruang dan waktu penggunaan media digital  baik e-book,  e-jurnal  tentu 

akan sangat menghemat ruang, kita tidak perlu membawa buku-buku  

tebal yang berat, yang susah mau dibawa dan dibaca setiap saat. 

2. Aksesibilitas dengan bertumpu pada format digital dan ditopang 

infrastruktur internet, maka pengguna bisa mengakses file media digital 

kapan saja dan dimana saja, dan melalui perangkat apa saja. 

3. Simplisitas artinya simpel dan mudah dibawa, ditransfer ke perangkat 

apapun. 

Sedangkan kelemahan e-jurnal adalah sebagai berikut: 
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1. Sering tidak memasukkan indeks dan abstrak. Pada umumnya artikel 

yang terdapat pada online journal menyediakan keduanya, tetapi ada 

juga yang tidak melengkapi salah satunya. 

2. Sitasi yang mudah rusak. Perubahan URL menjadikan akses ke online 

journals menjadi terganggu bahkan hilang semuanya. 

3. Keaslian, sumber dan otoritas material secara umum menjadi perhatian  

pada akses online journals. Kredibilitas pembacanya selalu harus 

diperhatikan oleh online journals. 
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2.9 Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

     

  

   

 

    

   

   

 

    

  

     

  

   

  

  

  

    

 

 

 

   

    

   

Jajanan 

Sempol 

Nilai gizi 

yang 

rendah 

Sebagai 

ketahanan 

tubuh 

Sumber 

protein jenis 

steroprotein 

Daging 

ayam 

dan 

telur 

Dijajakkan 

dipinggir jalan 

Proses 

pengolahan 

Tidak Hygienis 

Terkontaminasi 

Kontamin

asi kimia 

Kontamina

si fisika 

Kontamina

si biologi 

Bakteri  

Air, udara, dan debu 

Escherichi

a coli 

Staphylococcus 

aureus 

Salmonella sp 

Sekresi feses 

Flora normal 

di usus 

manusia 

Terkontaminasi kedalam makanan 

mengontaminasi air/ 

kulit telur 

Sekresi feses 

Flora normal 

di usus hewan 

Tidak mencuci 

tangan dengan 

bersih 

Flora normal di 

kulit 

Mengontami

nasi air 

Identifikasi 

Sumber belajar  

artikel ilmiah 




