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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Makanan jajanan tradisional telah dikenal oleh masyarakat sejak zaman 

dahulu. Makanan jajanan ini diwariskan oleh nenek moyang dahulu yang mana 

memiliki ciri khas berbeda untuk identitas setiap daerah dan sangat digemari oleh 

masyarakat. Jajanan ini dipilih karena harganya yang lebih murah dengan 

keunikan bentuk ataupun rasanya. Makanan jajanan merupakan makanan 

yangtelah siap untuk dimakan dan yang terlebih dahulu dimasak di tempat 

produksi dan dijual di tempat umum seperti di pasar, sekolah, kampus dan tempat 

umum lainnya (Hartini, 2011). Makanan jajanan menurut FAO didefisinikan 

sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki 

lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung 

dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut 

(Judarwanto, 2008). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No. 942/MENKES/SK/VII/2003, makanan jajanan adalah makanan dan minuman 

yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan 

sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa 

boga, rumah makan atau restoran, dan hotel.  

Makanan jajanan tradisional sendiri sangat banyak salah satunya adalah 

ampo. Ampo merupakan jajanan tradisional khas Tuban Jawa Timur yang berasal 

dari tanah liat. Bahan dasar makanan ini adalah murni dari tanah liat tanpa adanya 

campuran apapun. Ampo biasanya dikonsumsi sebagai makanan ringan atau 
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camilan. Makanan tradisional ini kebanyakan dikonsumsi oleh ibu hamil yang 

ngidam karena memiliki bau yang khas. Masyarakat yang mengkonsumsi 

mempercayai bahwa tanah liat atau lempung yang steril tersebut memiliki efek 

menyamankan perut dan membantu melindungi dari serangan virus dan 

bakteri.Mengkonsumsi jajananini juga dapat menimbulkan resiko dan 

kekhawatiran karena selama ini belum ada penelitian tentang manfaat ampo untuk 

kesehatan. Bahaya lainnya adalah jika tanah liat yang digunakan terkontaminasi 

kotoran hewan dan manusia khususnya bakteri yang merugikan. Makanan yang 

baik untuk dikonsumsi adalah makanan yang sehat dan aman (Depkes RI, 2004). 

Makanan yang aman adalah makanan yang tidak tercemar oleh bahan pencemar 

kimia, bahan pencemar biologi, dan bahan pencemar fisik (Depkes, 2006). 

Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi ampo di Tuban ini belum 

diimbangi kebersihan dan keamanan produk. Proses pengolahan ampo sebaiknya 

dilakukan dengan memakai pakaian yang bersih, mencuci tangan saat akan 

mengolah dan setelah dari kamar kecil, memotong kuku, mencuci rambut serta 

memakai penutup kepala saat proses produksi. Kebersihan peralatan pembuat 

ampo yang digunakan saat mengolah maupun pada saat pemasaran. 

Ketidaktahuan pengelola makanan dalam upaya membersihkan peralatan makan 

dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan kesehatan dan penyakit akibat 

bawaan makanan (Depkes, 2004).Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

keracunan makanan, antara lain adalah hiegiene perorangan yang buruk, cara 

penanganan makanan yang tidak sehat dan perlengkapan pengolahan makanan 

yang tidak bersih. Salah satunya penyebabnya adalah karena kurangnya 

pengetahuan dalam memperhatikan kesehatan diri dan lingkungannya dalam 
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proses pengolahan makanan yang baik dan sehat (Musfirah, 2014). Kasus 

keracunan makanan juga sering terjadi di Indonesia semua itu disebabkan oleh 

hiegiene dan sanitasi yang kurang sempurna atau lalai dalam memeriksa makanan 

(Wagacha, 2008). Kasus keracunan makanan dan penyakit infeksi karena 

makanan cenderung meningkat. Hasil laporan tahunan BPOM kota Samarinda 

dari 268 kasus keracunan yang disebabkan karena keracunan makanan dan 

minuman sebanyak 107 kasus (39,92%) (BPOM, 2011). 

Makanan jajanan ampo yang beredar di masyarakat umumnya hanya 

dibungkus dengan kantong plastik sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi 

media penularan penyakit. Kelompok organime yang paling sering dijumpai 

dalam kontaminasi adalah bakteri koliform dan cemaran mikroba. Bakteri 

koliform merupakan bakteri berbentuk batang, bersifat aerob dan anaerob 

fakultatif serta mempunyai spesies dengan habitat dalam saluran pencernaan dan 

non saluran pencernaan seperti tanah dan air (BPOM, 2008). Bakteri koliform dan 

mikroba tersebut dapat mengkontaminasi makanan ataupun minuman dari proses 

pengolahan sampai pemasaran. Jumlah bakteri tersebut yang melebihi batas akan 

menyebabkan berbagai penyakit yaitu diare, septimia, peritonistis, mengingitis, 

dan infeksi-infeksi lainnya (Unus, 2003). Tuban pada tahun 2010 terdapat 16.972 

penderita diare. Data tersebut adalah data yang terkumpul dari 33 kecamatan yang 

ada di Tuban (Ferianto, 2014).Bakteri koliform juga dapat dijadikan mikroba 

indikator pencemaran pangan. Keberadaan bakteri koliform pada makanan dan 

minuman tidak selalu menunjukan telah terjadi kontaminasi yang berasal dari 

feses, keberadaannya lebih menunjukanindikasi dari kondisi prosessing atau 

sanitasi yang tidak memadai (BPOM, 2008).  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah 

makanan jajanan ampo yang dijual daerah Tuban terkontaminasi adanya bakteri 

koliform dan mikroba lainnya. Maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Kualitas Mikrobiologis Jajanan Ampo di Tuban Jawa Timur 

(Dimanfaatkan Menjadi Leaflet Materi Peranan Bakteri untuk Siswa Biologi 

SMA Kelas X)”. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi yang akan  menambah pengetahuan dan disajikan dalam bentuk leaflet 

untuk kelas X semester I sesuai kompetensi dasar mengenai “Mendeskripsikan 

Ciri-Ciri Archaeobacteria dan Eubacteria dan Peranannya bagi Kehidupan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah ada cemaran mikroba pada jajanan ampo di Tuban Jawa Timur?. 

b. Berapa jumlah cemaran mikroba pada jajanan ampo di Tuban Jawa Timur?.  

c. Bagaimana kualitas cemaranmikroba pada jajanan ampo berdasarkan standart 

yang ditetapkan BPOM No. HK.00.06.1.52.4011?. 

d. Bagaimana hasil pemanfaatan penelitian menjadi media leafletmateri peranan 

bakteri untuk kehidupan manusia untuk kelas X semester 1?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui keberadaan cemaran mikroba pada jajanan ampo di Tuban Jawa 

Timur.  

b. Menghitung jumlah cemaran mikroba pada jajanan ampo di Tuban Jawa 

Timur. 
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c. Menganalisis kualitas cemaran mikroba pada jajanan ampo berdasarkan 

standart yang ditetapkan BPOM No. HK.00.06.1.52.4011. 

d. Memanfaatkan penelitian menjadi media leaflet materi peranan bakteri untuk 

kehidupan manusia untuk kelas X semester 1. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1. Menambah khasanah keilmuan mengenai jenis mikroba yang terdapat 

dalam jajanan ampo dan dapat dikaitkan materi pada tingkat SMA kelas X 

semester I sesuai dengan kompetensi dasar mengenai peran bakteri dalam 

kehidupan berdasarkan hasil pengamatan. 

2. Menambah ilmu bagi peneliti mengenai proses perhitungan mikroba dalam 

ampo. 

3. Sebagai terapan keilmuan pada mata kuliah Pangan, dan Mikrobiologi 

b. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar dalam bidang kajian mengenai bakteri yang dapat 

mengkontaminasi makanan karena banyaknya mikroba yang terkandung 

dalam ampo yang jumlahnya melebihi batas dapat menyebabkan penyakit. 

2. Aspek pendidikan guru dan siswa dapat memanfaatkan media leaflet 

sebagai sumber belajar yang dikembangkan dari hasil penelitian sehingga 

memudahkan dalam pembelajaran di kelas. 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas mikrobiologi 

jajanan ampo yang selama ini beredar sehingga masyarakat dapat lebih 

hati-hati dalam mengkonsumsi ampo dan lebih menjaga kebersihan 
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makanan agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang dapat mengganggu 

kesehatan manusia. 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Subjek makanan ini adalah ampo yang merupakan makanan jajanan 

tradisional yang diperoleh dari Tuban Jawa Timur. Ampo dipilih karena 

merupakan salah satu makanan jajanan tradisioanal di Tuban yang unik 

karena terbuat dari tanah liat dan masih dikonsumsi oleh masyarakat Tuban. 

b. Objek dalam penelitian ini adalah menghitung mikroba meliputi total bakteri 

koliform, total mikroba, Salmonella sp, dan Staphylococcus aureus yang 

dihitung dengan menggunakan metode TPC media seleksi yaitu 

menggunakan media Mac Konkey Agar untuk total koliform, Plate Count 

Agar untuk untuk total bakteri dan Staphylococcus aureus, sedangkan media 

SSA (SalmonellaShigella Agar) untuk Salmonella sp.  

c. Parameter yang diukur adalah jumlah total bakteri koliform, total mikroba, 

keberadaanSalmonella sp, dan Staphylococcus aureus berdasarkan standart 

yang ditetapkan BPOM No. HK.00.06.1.52.4011. 

1.6 Definisi Istilah 

a. Kualitas adalah merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan (Tjiptono, 2012). 
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b. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari dunia kehidupan yaitu

morfologi, fisiologi, reproduksi, penyebaran dan lain-lain dari

mikroorganisme atau jasat renik (Harti, 2015)

c. Ampo merupakan makanan jajanan khas Tuban yang terbuat dari tanah liat

yang dicampur dengan air dan kemudian melewati proses pemanggangan

(Rahayu, 2017).

d. Media leaflet adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-

kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar-gambar yang

sederhana dan ada beberapa yang disajikan secara berlipat (Feri, 2011).


