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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Makanan Tradisional Ampo 

2.1.1.1 Pengertian Ampo 

Ampo merupakan makanan tradisional dari tanah liat yang berasal dari 

Tuban Jawa Timur. Ampo sendiri terbuat dari tanah liat murni tanpa campuran 

bahan apapun. Camilan ampo sebenarnya hanya diperuntukkan bagi wanita yang 

sedang ngidam atau hamil. Namun lama kelamaan semua orang menyukai 

camilan dari bahan baku tanah tersebut. Makanan khas Tuban ini bentuknya mirip 

kue astor dibuat sebagian warga Dusun Trowulan, Desa Prunggahan Kulon, 

Kecamatan Semanding. Makanan dari tanah liat ini sudah menjadi makanan 

tradisional yang menyehatkan oleh masyarakat Tuban. Cemilan yang sudah 

disantap secara turun-temurun ini biasa disandingkan dengan teh manis hangat 

atau kopi saat sore hari (Rahayu, 2017).  

Pembuat ampo di desa Trowulan ini tinggal dua orang yang masih dalam 

satu keluarga, yakni Mbah Ramani dan Sarpi’ah, anak Ramani, namun peminat 

makanan khas Tuban ini masih banyak. Terbukti keluarga mereka setiap hari 

mampu menjual hingga lima belas sampai dua puluh kilogram ke para pelanggan 

di pasar kota Tuban. Ampo dijual dengan harga sangat murah, perkilogramnya 

hanya tiga ribu rupiah. Harga tersebut sejak sepuluh tahun yang lalu hingga 

sekarang tidak pernah berubah. Kebanyakan para peminat makanan ini adalah 

para wanita hamil yang sedang ngidam. Mereka membeli untuk dikonsumsi sehari 
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hari dan banyak juga warga yang makan sebagai camilan. Penggunaan ampo 

selain dikonsumsi untuk di makan, ternyata makanan ini juga di gunakan sebagai 

salah satu bahan pelengkap untuk sesaji dalam acara larungan atau sedekah bumi. 

Ampo juga berkhasiat untuk seseorang yang sedang sakit perut. Caranya cukup 

meminum air rendaman ampo (Rizqi, 2015).  

2.1.1.2 Cara Membuat Ampo 

 Bahan baku camilan ampo terbuat dari tanah yang berwarna hitam, yang 

sudah di pilih dan tidak mengandung kerikil. Menurut pembuat camilan ini, tanah 

liat hitam lebih gurih di banding tanah liat merah. Biasanya tanah liat diambil dari 

sawah maupun tanah tegalan. Jika tanahnya kering maka harus disiram air terlebih 

dulu, agar bisa dipadatkan. Ampo ini rasanya sangat gurih, dan rasanya hampir 

seperti kacang tanah yang sudah di goreng. Cara membuat secara detilnya tidak 

terlalu sulit, yaitu: 

a. Pisahkan tanah liat dengan krikil atau pasir yang menempel. Tahap ini tanah di 

pilah-pilah antara yang lembut dan kasar seperti halnya membuat adonan 

jajanan atau kue lainnya, maka keseragaman tanah menentukan kenikmatan 

dan kepulenan kue atau camilan yang di hasilkan nantinya. 

b. Bentuk tanah menjadi kotak-kotak, jika pada membuat kue pada umumnya ada 

yang disebut istilah adonan yang kalis maka pada bagian inilah tanah ini 

dibentuk menjadi adonan kalis. Membentuk adonan menjadi kotak menunjukan 

bahwa adonan sudah kalis.  

c. Tanah liat dibentuk menjadi stick. Cara pembuatannya ini hampir sama seperti 

membuat wafer stick. Tanah liat yang telah dibentuk menjadi stick, kemudian 

tanah liat dipanggang diatas tungku tradisional sampai mengeras dan kering. 
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Tanah liat diletakkan diatas wajan dengan pemanasan tungku dan kayu (Rizqi, 

2015).  

 
 

Gambar 2.1. Ampo Tanah liat 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

 

2.1.1.3 Standart Mikroorganisme dalam Makanan 

Makanan merupakan sumber gizi bagi manusia dan juga mikroorganisme 

sehingga menyebabkan makanan dengan mudah tercemar oleh mikroba. Mikroba 

sendiri dapat mencemari pangan melalui air, debu, udara, alat-alat pengolah 

(selama proses produksi atau penyiapan) juga sekresi dari usus manusia atau 

hewan (BPOM, 2008). Menurut Badan Standar Nasional Indonesia (2009) 

makanan yang diproduksi, diimpor dan diedarkan di seluruh wilayah Indonesia 

harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan. Persyaratan 

keamanan makanan harus dipenuhi untuk mencegah makanan dari bahaya, baik 

karena cemaran biologis, kimia dan benda asing yang dapat mengganggu, 

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 
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Tabel 2.1.Jenis dan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan 
NO Jenis makanan Jenis cemaran mikroba Batas maksimum 

1. Pangan olahan lainnya ALT (300C, 72 jam) 1x104 koloni/g atau ml 

  APM Koliform <3/g atau/ ml 

  Salmonella sp negatif/25 g atau  

negatif/25 ml 

  Staphylococcus aureus negatif/g atau negatif/ ml 

Sumber: BPOM No. HK.00.06.1.52.4011 

 

2.1.2 Mikroorganisme dalam Pangan 

2.1.2.1 Mikroba Penyebab Kerusakan Pangan 

Makanan merupakan sumber gizi bagi manusia selain itu juga sebagai 

sumber makanan bagi mikroorganisme sehingga makanan dapat dengan mudah 

tercemar oleh mikroba. Mikroba dapat mencemari pangan melalui air, debu, 

udara, tanah, alat-alat pengolah (selama proses produksi atau penyiapan) juga 

sekresi dari usus manusia atau hewan (BPOM, 2008). Suatu bahan rusak bila 

menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima 

secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang biasa digunakan 

(Susiwi, 2009). Bahan pangan mentah dapat menjadi rusak atau busuk karena 

beberapa penyebab, diantaranya adalah adanya aktifitas mikroba di dalam bahan 

pangan dan secara fisik akibat dari proses produksi bahan pangan itu sendiri 

(misalnya pemanenan, pengiriman ke pasar atau ke konsumen, dll) (Slamet, 

2011). Oleh sebab itu sebaiknya dalam membuat makanan harus 

memperhatikankebersihan dalam pembuatannya agar mikroba tidak dapat 

mencemari makanan sehingga membuat makanan menjadi rusak dan tidak dapat 

dikonsumsi. 

Jenis mikroba yang terdapat dalam makanan meliputi bakteri, kapang atau 

jamur dan ragi serta virus. Mikroba tersebut dapat menyebabkan perubahan-

perubahan yang tidak diinginkan seperti penampilan, tekstur, rasa dan bau dari 
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makanan (BPOM, 2008). Tumbuhnya mikroba di dalam bahan pangan dapat 

mengubah komposisi bahan pangan, dengan cara menghidrolisis pati dan selulosa 

menjadi fraksi yang lebih kecil, menyebabkan fermentasi gula, menghidrolisis 

lemak dan menyebabkan ketengikan, serta mencerna protein dan menghasilkan 

bau busuk dan amoniak. Beberapa mikroba dapat membentuk lendir, gas, busa, 

warna, asam, toksin, dan lainnya. Mikroba menyukai kondisi yang hangat dan 

lembab(Susiwi, 2009). Perubahan tekstur dalam makanan disebabkan oleh Erwina 

carotovora, Pseudomonas marginalis, dan Sclerotinia sclerotiorum (Siagian, 

2002). 

Mikroba penyebab kerusakan pangan mempunyai sifat dan karakteristik 

sendiri dalam merusak makanan. Kebanyakan mikroba perusak pangan 

merupakan mesofil, yaitu mikroba yang tumbuh baik pada suhu ruangan atau suhu 

kamar dengan suhu optimim 20
0
C-45

0
C (Afiah, 2012). Pertumbuhan mikroba 

dalam makanan tersebut mempunyai waktu yang bervariasi dalam proses 

petumbuhannya tergantung dari spesies dan kondisi pertumbuhan. Semua mikroba 

khususnyabakteri yang tumbuh pada makanan bersifat heterotropik yaitu 

membutuhkan zat organik untuk pertumbuhannya dan dalam metabolismenya 

bakteri heterotropik menggunakan protein, karbohidrat, lemak untuk 

pertumbuhannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba di 

antaranya air, pH, RH, suhu, oksigen, dan mineral (Susiwi, 2009). 

2.1.2.2 Bakteri Koliform 

Bakteri koliform adalah golongan 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). 
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Bakteri koliform merupakan bakteri indikator, bakteri patogenik, dan masuk 

dalam golongan mikroorganisme yang lazim digunakan sebagai indikator dimana 

bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu sumber air telah 

terkontaminasi oleh patogen atau tidak (Irianto, 2006). Ciri-ciri bakteri koliform 

antara lain bersifat anaerob atau anaerob fakultatif, termasuk kedalam bakteri 

gram negatif, tidak membentuk spora, dan dapat menfermentasikan laktosa untuk 

menghasilkan asam dan gas pada suhu 35
0
C-37

0
C. Contoh bakteri koliform antara 

lain Escherichia coli, Salmonella sp, Citrobacter, Enterobacter, dll (Doyle,2006). 

Bakteri Escherichia coli termasuk kedalam golongan bakteri koliform 

fekal yang berasal langsung dari tinja manusia, sedangkan bakteri Enterobacter 

dan Klebsiella merupakan bakteri koliform non fekal yang berasal dari bukan 

tinja. Adapun perbedaan antara bakteri fekal coli dan coliform yaitu berdasarkan 

kemampuan melakukan fermentasi laktosa. Bakteri fecal coli atau Escherichia 

coli dapat menfermentasikan laktosa pada suhu 44
0
C dalam waktu kurang dari 24 

jam dan bersifat termostabil, sedangkan bakteri kelompok coliform melakukan 

fermentasi laktosa sangat lambat yaitu antara 24-48 jam pada suhu 35
0
C (Radjasa, 

2004). 

Bakteri koliform yang berada pada makanan dan minuman menunjukan 

kemungkinan adanya mikroba bersifat racun yang berbahaya bagi kesehatan. 

Penyebaran Coliform dari manusia ke manusia yang lain dapat terjadi melalui 

jalur fekal oral yaitu dengan cara manusia memakan makanan atau minuman yang 

telah terkontaminasi feses manusia maupun feses hewan. Infeksi Coliform pada 

manusia seringkali disebabkan oleh konsumsi makanan produk hewan yang 

tercemar, misalnya daging dan susu (Balia, dkk, 2011). Menurut Arnia dan Efrida 
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(2013) kontaminasi bakteri Coliform dapat melalui tangan penjual, pemotongan 

yang tidak hiegiene sehingga bakteri dari alat pemotong dapat berpindah ke 

daging, dari kemasan yang kurang steril, dari air yang digunakan untuk 

membersihkan daging atau alat pemotong yang kemungkinan sudah tercemar dan 

dari daging itu sendiri karena habitat dari bakteri Coliform ini adalah di usus 

hewan, serta banyak penyebab lainnya. 

2.1.2.3 Mikroba Indikator  

Mikroba indikator adalah golongan atau spesies bakteri yang kehadirannya 

pada makanan dalamjumlah diatas batas (limit) tertentu, merupakan pertanda 

bahwa makanan telah terpapar dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan 

berkembangbiaknya mikroba patogen (BPOM, 2005). Mikroba patogen dapat 

menyebabkan keracunan makanan apabila terdapat dalam jumlah yang melebihi 

batas dalam makanan. Mikroorganisme digunakan sebagai mikroba indikator 

didasarkan pada efisiensi pengawasan kualitas suatu bahan makanan dan 

minuman secara dini (Hastuti, 2004). 

Golongan bakteri patogen yang dapat menyebabkankeracunan dan 

kerusakan makanan yaitu Salmonella, Shigella, Brucella, Vibrio collera, Vibrio 

parahaemolyticus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, 

Acetobacter, Achromobacter, Pseudomonas, Micrococcus, Erwinia, 

Flavobacterium, Kurthia, Leuconostoc, Paracolobactrum, Proteus, Sarcina, 

Serratia, Streptomyces, Sthaphylococcus, Enterococci, Enterobacter, Alcaligenes, 

Corynebacterium (BPOM, 2005). Escherichia coli merupakan bakteri patogen 

yang sering menyebabkan keracunan pangan dan juga menjadi salah satu mikroba 

indikator sanitasi, sedangkan Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang 
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biasa menghuni hidung, mulut, tenggorokan, maupun kulit. Keberadaan 

Escherichia coli pada pangan dapat menunjukkan praktek sanitasi lingkungan 

yang buruk sedangkan adanya Staphylococcus aureusmengidentifikasi praktek 

higiene yang kurang (Wijaya, 2009). 

Mutu mikrobiologi pada makanan maupun minuman dapat dinilai dengan 

menggunakan mikroba indikator. Indikator dalam mutu mikrobiologi makanan 

dapat dilihat dari jumlah bakteri mesofil, bakteri anaerob mesofil dan bakteri 

psikrofil (BPOM, 2005). Semakin tinggi jumlah bakteri tersebut maka dapat 

digunakan sebagai petunjuk pencemaran bakteri yang berasal dari bahan baku 

yang tercemar, sanitasi yang tidak memadai dalam pembuatan makanan maupun 

minuman, waktu maupun suhu yang tidak terkontrol selama proses pembuatan 

maupun selama proses penyimpanan makanan maupun minuman. Bakteri anaerob 

mesofil merupakan indikator dari kondisi yang dapat menyebabkan adanya 

pertumbuhan mikroba anaerob penyebab keracunan makanan seperti C. 

Perfringens dan C. Botulinum (BPOM, 2005). 

2.1.2.4 Salmonella sp 

Salmonella sp merupakan salah satu bakteri patogen penyebab infeksi 

saluran pemcernaan. Salmonella merupakan bakteri yang ditemukan di Amerika 

pada tahun 1899. Sakit yang disebabkan oleh Salmonella disebut salmonelosis. 

Penyakit ini terus meningkat dengan semakin intensifikasinya produksi 

peternakan dan teknik laboratorium yang semakin canggih. Bakteri dari genus 

Salmonella merupakan bakteri penyebab infeksi. Jika tertelan dan masuk ke 

dalam tubuh akan menimbulkan gejala yang disebut salmonellosis. Gejala 

salmonellosis yang paling sering terjadi adalah gastroenteritis. Selain 
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gastroenteritis, beberapa spesies Salmonella juga dapat menimbulkan gejala 

penyakit lainnya. Misalnya demam enterik seperti demam tifoid dan demam 

paratifoid, serta infeksi lokal (Brands, 2006). Salmonella merupakan bakteri 

batang gram negatif yang pertumbuhannya anaerob fakultatif. Salmonella tidak 

membentuk spora.Panjang Salmonella bervariasi. Salmonella mempunyai flagel 

peritrika (peritrichous flagella) yang dapat memberikan sifat motil pada 

Salmonella tersebut (Brooks, 2004).  

Menurut Brook (2006), bahwa spesies Salmonella spsering bersifat 

patogen untuk manusia atau hewan bila masuk melalui mulut. Infeksi oleh bakteri 

genus Salmonella disebut juga Salmonellosis dan menyerang gangstrointestinal 

yang meliputi perut, usus halus atau kolon sehingga menyebabkan infeksi 

enteritis, deman tifoid, diare dan muntah-muntah. Bakteri ini memiliki bentuk 

koloni cerah dan transparan, inti hitam ditengah dan menghasilkan H2S yang 

ditandai dengan adanya warna hitam di media SSA. Salmonella-Shigella Agar 

(SSA) adalah media selektif dan diferensial secara luas digunakan dalam 

bakteriologi sanitasi untuk mengisolasi Salmonella dan Shigella dari kotoran, 

urine, dan makanan segar dan makanan kemasan.Bakteri Salmonella akan mati 

pada suhu 60
o
C selama 15-20 menit melalui pasteurisasi, pendidihan dan 

khlorinasi (Keputusan Menteri Kesehatan RI, 2006). 

S. typhi dan S. paratyphi menyebabkan infeksi pada manusia, sebagian 

besar bakteri ini bersifat reservoir pada manusia dan patogen pada hewan. 

Salmonella masuk melalui mulut bersama makanan dan minuman yang 

terkontaminasi. Dosis infeksi penyebab penyakit pada manusia dalam 

menimbulkan infeksi klinik sekitar 103-108 sel/mL. Faktor inang juga 
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mempengaruhi jumlah bakteri di dalam tubuh diantaranya keasaman lambung, 

flora normal usus, dan daya tahan usus setempat. Infeksi yang terjadi pada 

manusia akibat bakteri Salmonella adalah deman enterik (Demam Tifoid), 

bakterimia, enterokolitis (Jawetz, dkk, 2005). Salmonella menghasilkan 

endotoksin yang merupakan kompleks lipopolisakarida. Kompleks ini dianggap 

berperan penting pada patogenesis demam tifoid. Endotoksin bersifat pirogenik 

serta meningkatkan reaksi peradangan di tempat bakteri Salmonella berkembang 

biak. Infeksi terjadi ketika Salmonella melalui lambung dan mencapai usus dan 

invasi ke jaringan limfosit yang merupakan tempat predileksi untuk berkembang 

biak. Melalui saluran limfe mesentrik bakteri masuk aliran darah sistemik 

(bakterimia) pada fase ini disebut sebagai fase inkubasi terjadi pada 7-14 hari. 

Setelah itu terjadi hiperpelasia kemudian nekrosis dan selanjutnya ulserasi hingga 

membentuk ulkus.Infeksi terjadi pada organ yang lain diantaranya tulang, usus, 

paru, ginjal, jantung, empedu dan organ lain. Bakteri dapat tinggal dalam empedu 

sehingga bersifat sebagai penderita karier akibat penyembuhan tidak sempurna 

(Keputusan Menteri Kesehatan RI, 2006). 

2.1.2.5 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 μm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak 

bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37ºC, tetapi membentuk pigmen 

paling baik pada suhu kamar (20-25ºC). Koloni pada perbenihan padat berwarna 

abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan 

berkilau. Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan S. aureus yang mempunyai 
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kapsul polisakarida atau selaput tipis yang berperan dalam virulensi bakteri. 

Berbagai derajat hemolisis disebabkan oleh S. aureus dan kadang-kadang oleh 

spesies Staphylococcuslainnya (Jawetz, dkk, 2005).Staphylococcus aureus 

merupakan nama spesies yang merupakan bagian dari genus Staphylococcus. 

Bakteri ini pertama kali diamati dan dibiakkan oleh Pasteur dan Koch, kemudian 

diteliti secara lebih terinci oleh Ogston dan Rosenbach pada era tahun 1880-an 

(Lowy, 2003). Nama genus Staphylococcus diberikan oleh Ogston karena bakteri 

ini, pada pengamatan mikroskopis berbentuk seperti setangkai buah anggur, 

sedangkan nama spesies aureus diberikan oleh Rosenbach karena pada biakan 

murni, koloni bakteri ini terlihat berwarna kuning-keemasan. Rosenbach juga 

mengungkapkan bahwa Staphylococcus aureus merupakan penyebab infeksi pada 

luka dan furunkel. Sejak itu Staphylococcus aureus dikenal secara luas sebagai 

penyebab infeksi pada pasien pasca bedah dan pneumonia terutama pada musim 

dingin atau hujan (Radji, 2011). 

Staphylococcus aureus adalah patogen utama pada manusia. Hampir 

semua orang pernah mengalami infeksi S. aureus selama hidupnya, dengan derajat 

keparahan yang beragam, dari keracunan makanan atau infeksi kulit ringan hingga 

infeksi berat yang mengancam jiwa. Sebagian bakteri Staphylococcusmerupakan 

flora normal pada kulit, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan makanan pada 

manusia. Bakteri ini juga ditemukan di udara dan lingkungan sekitar. S. aureus 

yang patogen bersifat invasif, menyebabkan hemolisis, membentuk koagulase, 

dan mampu meragikan manitol. Infeksi oleh S. aureus ditandai dengan kerusakan 

jaringan yang disertai abses. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh S. 

aureus adalah bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat 
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diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, 

osteomielitis, dan endokarditis. S. aureus juga merupakan penyebab utama infeksi 

nosokomial, keracunan makanan, dan sindroma syok toksik (Kusuma, 2009). 

Klasifikasi Staphylococcus aureusmenurut Brooks, dkk (2005):  

Domain : Bacteria  

Kingdom : Eubacteria  

Divisi  : Firmicutes  

Class  : Cocci  

Ordo   : Bacillales  

Family  : Staphylococcaceae  

Genus   : Staphylococcus  

Spesies  : Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2μm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak 

bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37ºC, tetapi membentuk pigmen 

paling baik pada suhu kamar (20-25ºC). Koloni pada perbenihan padat berwarna 

abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan 

berkilau (Fischetti, dkk, 2000). Ciri khas infeksi yang disebabkan oleh 

Staphylococcus aureus adalah radang supuratif (bernanah) pada jaringan lokal dan 

cenderung menjadi abses. Manifestasi klinis yang paling sering ditemukan adalah 

furunkel pada kulit dan impetigo pada anak-anak. Infeksi superfisial ini dapat 

menyebar (metastatik) ke jaringan yang lebih dalam menimbulkan osteomielitis, 

artritis, endokarditis dan abses pada otak, paru-paru, ginjal serta kelenjar 
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mammae. Pneumonia yang disebabkan Staphylococcus aureus sering merupakan 

suatu infeksi sekunder setelah infeksi virus influenza. Staphylococcus aureus 

dikenal sebagai bakteri yang paling sering mengkontaminasi luka pasca bedah 

sehingga menimbulkan komplikasi. Bila terjadi bakteriemia, infeksi dapat 

bermetastasis ke berbagai organ (DeLeo, dkk, 2009). Patogenesis infeksi 

Staphylococcus aureus merupakan hasil interaksi berbagai protein permukaan 

bakteri dengan berbagai reseptor pada permukaan sel inang. Penentuan faktor 

virulen mana yang paling berperan sulit dilakukan karena demikian banyak dan 

beragam faktor virulen yang dimiliki Staphylococcus aureus (DeLeo, dkk, 2009). 

2.1.3 Hiegiene dan Sanitasi Pengolahan Pangan 

Hiegiene dan sanitasi pada dasarnya mempunyai makna dan tujuan yang 

sama yaitu kegiatan yang mengupayakan agar manusia dapat hidup sehat sehingga 

terhindar dari gangguan kesehatan ataupun penyakit, tetapi dalam penerapannya 

sanitasi menitikberatkan pada usaha memelihara kesehatan individu (pribadi) 

manusia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1096/MenKes/PER/VI 

/2011 hiegiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor 

makanan, orang,tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat 

menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Hiegiene adalah upaya 

kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subyeknya seperti 

mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, 

mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan 

yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan (Depkes RI, 

2004). Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara kebersihan 

lingkungan dari subyeknya. Misalnya menyediakan air yang bersih untuk 
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keperluan mencuci, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar 

sampah tidak dibuang sembarangan (Depkes RI, 2004). 

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok yang 

diperlukan manusia untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Kebutuhan pokok 

makanan dan minuman tersebut harus aman dan menyehatkan badan. Kesalahan 

dalam penyediaan makanan dan minuman akan berakibat diperolehnya makanan 

yang tidak aman dan tidak menyehatkan bahkan berdampak pada gangguan 

kesehatan masyarakat. Prinsip hiegiene dan sanitasi makanan adalah pengendalian 

terhadap empat faktor penyehatan makanan yaitu faktor tempat/bangunan, 

peralatan, orang, dan bahan makanan (Afiah, 2012). 

Hiegiene perorangan mencakup semua segi kebersihan diri pribadi 

karyawan (penjamah makanan) tersebut. Menjaga hygiene perorangan berarti 

menjaga kebiasaan hidup bersih dan menjaga kebersihan seluruh anggota tubuh 

yang meliputi mandi dengan teratur, bersih dan sehat sebelum memasuki ruangan 

dapur, mencuci tangan sebelum dan sesudah menjamah makanan, kuku dipotong 

pendek dan tidak di cat (kutex), rambut pendek dan bersih, selalu memakai karpus 

(topi khusus juru masak) atau penutup kepala lainnya, tidak menggunakan 

kosmetik secara berlebihan, tidak meraba-raba hidung sambil bekerja dan tidak 

menyeka wajah dengan menggunakan tangan tetapi menggunakan sapu tangan, 

menjaga kebersihan mulut dan gigi, tidak merokok saat mengolah makanan, 

jangan batuk menghadap makanan, tidak mencicipi makanan langsung dari alat 

memasak, mempergunakan sepatu dengan ukuran yang sesuai, kaos kaki diganti 

setiap hari, kuku jari harus dipotong pendek (Ferianto, 2014). 
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Aspek hiegiene sanitasi makanan adalah aspek pokok dari hiegiene 

sanitasi makanan yang mempengaruhi keamanan makanan. Menurut Depkes 

(2004) ada 4 bagian aspek hygiene sanitasi makanan yaitu: 

a. Kontaminasi  

Kontaminasi atau pencemaran adalah masuknya zat asing kedalam makanan 

yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Kontaminasi dikelompokkan menjadi 

empat macam yaitu: 

1. Pencemaran mikroba seperti bakteri, jamur, dan cendawan. 

2. Pencemaran fisik seperti rambut, debu tanah, serangga dan kotoran lainnya. 

3. Pencemaran kimia seperti pupuk, pestisida, mercury, cadmium, dan arsen. 

4. Pencemaran radioaktif seperti radiasi, sinar alfa, sinar gamma dan 

sebagainya.  

Ada dua cara yang menyebabkan terjadinya kontaminasi pada makanan yaitu: 

1. Kontaminasi langsung  

Kontaminasi langsung pada makanan dapat terjadi karena adanya kontak 

langsung makanan dengan lingkungannya. Sumber kontaminasi dapat 

berupa bahan kimia dan biologi seperti bakteri yang terkandung dalam 

udara, tanah, dan air. 

2. Kontaminasi silang  

Kontaminasi silang merupakan perpindahan mikroorganisme ke makanan 

melalui suatu media. Penyebab utama kontaminasi ini adalah manusia 

sebagai pengolah makanan yang mampu memindahkan kontaminan yang 

bersifat biologis, kimiawi dan fisik kedalam makanan ketika makanan 

tersebut diproses, dipersiapkan, diolah atau disajikan.  
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b. Keracunan  

Keracunan makanan adalah timbulnya gejala klinis suatu penyakit atau 

gangguan kesehatan lain akibat mengonsumsi makanan yang tidak hygienis. 

Terjadinya keracunan pada makanan disebabkan karena makanan tersebut telah 

mengandung unsur-unsur seperti fisik, kimia dan biologi yang sangat 

membahayakan kesehatan. 

c. Pembusukan  

Pembusukan adalah proses perubahan komposisi makanan baik sebagian atau 

seluruhnya pada makanan dari keadaan yang normal menjadi keadaan yang 

tidak normal. Pembusukan dapat terjadi karena pengaruh fisik, enzim dan 

mikroba. Pembusukan karena mikroba disebabkan oleh bakteri atau cendawan 

yang tumbuh dan berkembang biak di dalam makanan sehingga merusak 

komposisi makanan yang menyebabkan makanan menjadi basi, berubah rasa, 

bau serta warnanya. 

d. Pemalsuan  

Pemalsuan adalah upaya perubahan tampilan makanan yang secara sengaja 

dilakukan dengan cara menambah atau mengganti bahan makanan dengan 

tujuan meningkatkan tampilan makanan untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya sehingga hal tersebut memberikan dampak buruk pada 

konsumen (Depkes, 2004).  

Persyaratan hygiene sanitasi jasaboga menurut PERMENKES RI 

No.1096/MENKES/PER/VI/2011 adalah sebagai berikut:  

a. Lokasi  
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Jarak jasaboga harus jauh minimal 500m dari sumber pencemaran seperti 

tempat sampah umum, WC umum, bengkel cat, dan sumber pencemaran 

lainnya. Pengertian jauh adalah sangat relative tergantung kepada arah 

pencemaran yang mungkin terjadi seperti aliran angin dan air. Secara pasti 

ditentukan jarak minimal adalah 500 meter, sebagai batas terbang lalat 

rumah. 

b. Bangunan dan Fasilitas 

1. Halaman 

a. Mempunyai papan nama perusahaan dan nomor Izin Usaha serta 

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. 

b. Halaman bersih, tidak banyak lalat dan tersedia tempat sampah yang 

memenuhi syarat hygiene sanitasi, tidak terdapat tumpukan 

barangbarang yang dapat menjadi sarang tikus. 

c. Pembuangan air kotor (limbah dapur dan kamar mandi) tidak 

menimbulkan sarang serangga, jalan masuknya tikus dan dipelihara 

kebersihannya. 

d. Pembuangan air hujan lancer, tidak menimbulkan genangan-genangan 

air. 

2. Konstruksi 

Bangunan untuk kegiatan jasaboga harus memenuhi persyaratan teknis 

konstruksi bangunan yang berlaku. Kontruksi selain kuat juga selalu 

dalam keadaan bersih secara fisik dan bebas dari barang-barang sisa atau 

bekas yang ditempatkan sembarangan. 
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3. Lantai 

Permukaan lantai rapat air, halus, kelandaian cukup, tidak licin, dan 

mudah dibersihkan. 

4. Dinding 

a. Permukaan dinding sebelah dalam halus, kering/tidak menyerap air 

dan mudah dibersihkan. 

b. Bila permukaan dinding kena percikan air, maka setinggi 2 (dua) 

meter dari lantai dilapisi bahan kedap air yang permukaannya halus, 

tidak menahan debu dan berwarna terang. 

5. Langit-langit 

a. Bidang langit-langit harus menutup atap bangunan. 

b. Permukaan langit-langit tempat makanan dibuat, disimpan, diwadahi 

dan tempat pencucian alat makanan maupun tempat cuci tangan dibuat 

dari bahan yang permukaannya rata mudh dibersihkan, tidak 

menyerap air dan berwarna terang. 

c. Tinggi langit-langit tidak kurang 2,4 meter diatas lantai. 

6. Pintu dan Jendela 

a. Pintu-pintu pada bangunan yang dipergunakan untuk memasak harus 

membuka kearah luar. 

b. Jendela, pintu, dan lubang ventilasi dimana makanan diolah 

dilengkapi kassa yang dapat dibukadan dipasang. 

c. Semua pintu dari ruang tempat pengolahan makanan dibuat menutup 

sendiri atau dilengkapi peralatan anti lalat, seperti kassa, tirai, pintu 

rangkap dan lain-lain. 
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7. Pencahayaan 

a. Intensitas pencahayaan harus cukup untuk dapat melakukan 

pemeriksaan dan pembersihan serta melakukan pekerjaan-pekerjaan 

secara efektif. 

b. Setiap ruangan tempat pengolahan makanan dan tempat mencuci 

tangan intensitas pencahayaan sedikitnya 10 fc (100 lux) pada titik 90 

cm dari lantai. 

c. Semua pencahayaan tidak boleh menimbulkan silau dan distribusinya 

sedemikian sehingga sejauh mungkin menghindarkan bayangan. 

d. Cahaya terang dapat diketahui dengan alat ukur lux meter (foot candle 

meter). Cahaya silau bila mata terasa sakit bila dipakai melihat obyek 

yang mendapatkan penyinaran. 

8. Ventilasi 

a. Bangunan atau ruangan tempat pengolahan makanan harus dilengkapi 

dengan ventilasi yang dapat menjaga keadaan nyaman. 2.  

b. Sejauh mungkin ventilasi harus cukup (± 20% dari luas lantai). 

9. Ruangan pengolahan makanan 

a. Luas untuk tempat pengolahan makanan harus cukup untuk bekerja 

pada pekerjaanya dengan mudah dan efisien agar menghindari 

kemungkinan kontaminasi makanan memudahkan pembersihan. 

b. Luas lantai dapur yang bebas dari peralatan sedikitnya 2 (dua) meter 

persegi untuk setiap orang bekerja. 

c. Ruang pengolahan makanan tidak boleh berhubungan langsung 

dengan jamban, peturasan, dan kamar mandi. 
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d. Untuk kegiatan pengolahan dilengkapi sedikitnya meja kerja, lemari/ 

tempat penyimpanan bahan dan makanan jadi yang terlindung dari 

gangguan tikus dan hewan lainnya. 

10. Fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan 

a. Pencucian peralatan harus menggunakan bahan pembersih/deterjen. 

b. Pencucian bahan makanan yang tidak dimasak harus menggunakan 

larutan Kalium Permanganat 0,02% atau dalam rendaman air 

mendidih dalam beberapa detik. 

c. Peralatan dan bahan makanan yang telah diberihkan disimpan dalam 

tempat yang terlindung dari kemungkinan pencemaran oleh tikus dan 

hewan lainnya. 

11. Tempat cuci tangan 

a. Tersedia tempat cuci tangan yang terpisah dengan tempat cuci 

peralatan maupun bahan makanan yang dilengkapi dengan air kran, 

saluran pembuangan tertutup, bak penampungan, dan pengering. 

b. Jumlah tempat cuci tangan disesuaikan dengan banyaknya karyawan. 

c. Tempat cuci tangan diletakkan sedekat mungkin dengan tempat 

bekerja.  

12. Air bersih 

a. Air bersih harus tersedia cukup untuk seluruh kegiatan 

penyelenggaraan jasaboga. 

b. Kualitas air bersih harus memenuhi syarat sesuai dengan keputusan 

menteri kesehatan. 

13. Jamban dan peturasan 
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a. Jasaboga harus mempunyai jamban dan peturasan yang memenuhi 

syarat hygiene sanitasi serta memenuhi pedoman plumbing 

Indonesia. 

b. Jumlah jamban harus mencukupi. 

14. Kamar mandi 

a. Jasaboga harus dilengkapi kamar mandi dengan air kran mengalir 

dan saluran pembuangan air limbah yang memenuhi pedoman 

plumbing Indonesia. 

b. Jumlah harus mencukupi kebutuhan paling sedikit satu unit untuk 1-

10 orang dengan penambahan satuunit setiap 20 orang. 

15. Tempat sampah 

Tempat-tempat sampah seperti kantong plastik/kertas, bak sampah 

tertutup harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan diletakkan sedekat 

mungkin dengan sumber produksi sampah, namun dapat menghindari 

kemungkinan tercemarnya makanan oleh sampah. Penanggung jawab 

jasaboga harus memelihara semua bangunan dan fasilitas/alat-alat 

dengan baik untuk menghindari kemungkinan terjadinya pencemaran 

terhadap makanan, akumulasi debu atau jasad renik, meningkatnya 

suhu, akumulasi sampah, berbiaknya serangga, tikus, dan genangan-

genangan air. 

Pengertian dari prinsip higiene sanitasi makanan dan minuman adalah 

pengendalian terhadap empat faktor yaitu tempat/bangunan, peralatan, orang, dan 

bahan makanan. Terdapat enam prinsip higiene sanitasi makanan dan minuman 

yaitu (Depkes RI, 2004):  
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1. Pemilihan bahan makanan  

Kualitas bahan makanan yang baik dapat dilihat melalaui ciri-ciri fisik dan 

mutunya dalam hal bentuk, warna, kesegaran, bau, dan lainnya. Bahan 

makanan yang baik terbebas dari kerusakan dan pencemaran termasuk 

pencemaran oleh bahan kimia seperti pestisida.  

2. Penyimpanan bahan makanan  

Bahan makanan yang digunakan dalam proses produksi, baik bahan baku, 

bahan tambahan maupun bahan penolong, harus disimpan dengan cara 

penyimpanan yang baik karena kesalahan dalam penyimpanan dapat berakibat 

penurunan mutu dan keamanan makanan. (Depkes RI, 2004). Tujuan 

penyimpanan bahan makanan adalah agar bahan makanan tidak mudah rusak 

dan kehilangan nilai gizinya. Semua bahan makanan dibersihkan terlebih 

dahulu sebelum disimpan, yang dapat dilakukan dengan cara mencuci. Setelah 

dikeringkan kemudian dibungkus dengan pembungkus yang bersih dan 

disimpan dalam ruangan yang bersuhu rendah.  

3. Pengolahan makanan  

Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah 

menjadi makanan siap santap. Pengolahan makanan yang baik adalah yang 

mengikuti kaidah dari prinsip-prinsip higiene dan sanitasi. Semua kegiatan 

pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara terlindung dari kontak 

langsung dengan tubuh. Perlindungan kontak langsung dengan makanan 

dilakukan dengan jalan menggunakan sarung tangan plastik, penjepit makanan.  

4. Penyimpanan makanan jadi  

Prinsip penyimpanan makanan terutama ditujukan kepada: 
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a. Mencegah pertumbuhan dan perkembangan bakteri 

b. Mengawetkan makanan dan mengurangi pembusukan 

c. Mencegah timbulnya sarang hama  

5. Pengangkutan makanan  

Makanan yang berasal dari tempat pengolahan memerlukan pengangkutan 

untuk disimpan, kemungkinan pengotoran makanan terjadi sepanjang 

pengangkutan, bila cara pengangkutan kurang tepat dan alat angkutnya kurang 

baik dari segi kualitasnya baik/buruknya pengangkutan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: 

a. Tempat/alat pengangkut 

b. Tenaga pengangkut 

c. Tekhnik pengangkutan  

6. Penyajian makanan  

Penyajian makanan yang menarik akan memberikan nilai tambah dalam 

menarik pelanggan. Teknis penyajian makanan untuk konsumen memiliki 

berbagai cara asalkan memperhatikan kaidah sanitasi yang baik. Penggunaan 

pembungkus seperti plastik, kertas, atau boks plastik harus dalam keadaan 

bersih dan tidak berasal dari bahan-bahan yang menimbulkan racun. 

2.1.4 Sumber Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan 

kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya 

dari hasil belajar namun dilihat dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai 
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macam sumber yang dapat merangsang untuk belajar dan mempercepat 

pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang di pelajari (Harjali, 2011). 

Berbagai sumber belajar yang cenderung dimanfaatkan pada 

satuanpendidikan seperti sumber belajar orang, bentuk sumber belajar yang 

cenderungdimanfaatkan adalah tenaga pengajar dalam melaksanakan 

pembelajaran, temansejawat, laboran, dan tenaga pengajar tamu. Bentuk 

sumberbelajar yang dominan dimanfaatkan adalah ide, fakta, makna yang terkait 

dengan isi perkuliahan. Sumber belajar bahan yang cenderungdimanfaatkan 

adalah buku, makalah, papan, peta, globe, film, gambar-gambar,diagram, majalah, 

jurnal, dan surat kabar. Bentuk sumberbelajar latar yang cenderung dimanfaatkan 

adalah perpustakaan, laboratorium, dan taman sekolah. Sumber belajar teknik 

yang dominandimanfaatkan adalah ceramah, ceramah bervariasi, diskusi, 

pembelajaranterprogram, pembelajaran individual, pembelajaran kelompok, 

simulasi, permainan, studi eksplorasi, studi lapangan, tanya jawab, dan pemberian 

tugas. Sumber belajar alat yang cenderung dimanfaatkan adalah komputer,LCD, 

OHP, kamera, radio, televisi, dan tape recorder (Abdullah, 2012). 

2.1.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan, sikap dan nilai serta tanggung jawab sebagai warga negara kepada 

lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan 

memahami tentang alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta fakta, konsep konsep, dan 

prinsip prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan 
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biologi diharapkan bisa menjadi wahana untuk siswa mempelajari dirinya sendiri 

dan alam sekitarnya. Pendidikan biologi memberikan pengalaman secara langsung 

(Purwanto,dkk, 2007). Sumber belajar biologi dalam proses pembelajaran biologi 

dapat diperoleh di sekolah ataupun di luar sekolah. Penggunaan sumber belaja 

rsebagai bahan ajar tergantung dari macam sumber belajarnya. Padaprinsipnya 

sumber belajar dibedakan menjadi dua macam menurut Suhardi (2007) yaitu:  

a. Sumber belajar yang siap digunakan dalam proses pembelajarantanpa ada 

penyederhanaan dan atau modifikasi (by utilization);  

b. Sumber belajar yang disederhanakan dan atau dimodifikasi (dikembangkan/ by 

design).  

Majid (2008) mengungkapkan bahwa sumber belajar yang ada, pada garis 

besarnya dapat dikelompokan sebagai berikut:  

a. Manusia, yaitu orang menyampaikan pesan secara langsung, seperti guru, 

konselor,dan administrator, yang dirancang secara khusus dan disengaja untuk 

kepentingan belajar (by design).  

b. Bahan, yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran, baik yang 

dirancang secara khusus seperti film pendidikan, peta, grafik, buku, dan lain-

lain yang disebut media pengajaran (instructional media), maupun bahan yang 

bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar.  

c. Lingkungan, yaitu ruang dan tempat di mana sumber-sumber dapat berinteraksi 

dengan para peserta didik. Ruang dan tempat yangdirancang secara sengaja 

untuk kepentingan belajar, misalnya perpustakaan, laboratorium, kebun, dan 

lain-lain.  
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d. Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan ataumemainkan 

sumber lain, misalnya: tape recorder, kamera, slide.  

e. Aktivitas, yaitu sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasiantara 

teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar.  

Syarat-syarat sumber belajar menurut Djohar (Suratsih, 2010) yaitu: 

kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan sasaran, kejelasan 

informasi yang dapat diungkap, kejelasan pedoman penelitian, dan kejelasan 

perolehan yang diharapkan. Setelah keenam syarat tersebut terpenuhi maka 

langkah selanjutnya adalah pemilihan media pembelajaran. Menurut Arsyat 

(2013) ada beberapa syarat dalam pemilihan media pembelajaran yaitu:  

a. Sesuai dengan tujuan 

Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional dimana 

akan lebih baik jika mengacu setidaknya dua dari tiga ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan 

arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya 

mampu mempengaruhi aspek intelegensi siswa, namun juga aspek lain yaitu 

sikap dan perbuatan. Tidak semua materi dapat disajikan secara gamblang 

melalui media pembelajaran, terkadang harus disajikan dalam konsep atau 

simbol atau sesuatu yang lebih umum baru kemudian disertakan penjelasan. Ini 

memerlukan proses dan keterampilan khusus dari siswa untuk memahami 

hingga menganalisis materi yang disajikan. Media pembelajaran yang dipilih 

hendaknya mampu diselaraskan menurut kemampuan dan kebutuhan siswa 

dalam mendalami isi materi. 
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b. Praktis, luwes, dan bertahan 

Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis 

teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara 

tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal 

dan rumit. Simpel dan mudah dalam penggunaan, harga terjangkau dan dapat 

bertahan lama serta dapat digunakan secara terus menerus patut menjadi salah 

satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. 

c. Mampu dan terampil menggunakan 

Apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. 

Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana 

keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan 

penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada 

siswa sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran 

yang dipilih. 

d. Pengelompokan sasaran 

Siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen. Antara kelompok 

satu dengan yang lain tentu tidak akan sama. Untuk itu pemilihan media 

pembelajaran tidak dapat disama ratakan, memang untuk media pembelajaran 

tertentu yang bersifat universal masih dapat digunakan, namun untuk yang 

lebih khusus masing-masing kelompok belajar harus dipertimbangkan 

pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok.Hal yang perlu 

diperhatikan mengenai kelompok belajar siswa sebagai sasaran ini misalnya 

besar kecil kelompok yang bisa digolongkan menjadi 4 yaitu kelompok besar, 

kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. Latar belakang secara 
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umum tiap kelompok perli diperhatikan seperti latar belakang ekonomi, sosial, 

budaya, dan lain-lain. Kemampuan belajar masing-masing siswa dalam 

kelompok juga wajib diperhatikan untuk memilih mana media pembelajaran 

yang tepat untuk dipilih. 

e. Mutu teknis 

Pemilihanmedia yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis 

tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran 

meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Tiap produk yang dijadikan 

media pembelajaran tentu memiliki standar tertentu agar produk tersebut baik 

digunakan, jika produk tersebut belum memiliki standar khusus guru harus 

mampu menentukan standar untuk produk tersebut agar dapat digunakan untuk 

media pembelajaran.Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan 

dalam pembelajaran yang memperhatikan kriteria-kriteria tersebut akan 

menghasilkan atau menemukan media pembelajaran yang berkualitas dan 

sesuai atau tepat digunakan untuk masing-masing materi pembelajaran. Media 

pembelajaran yang dipilih juga mampu dengan mudah membantu guru 

menyampaikan materi kepada siswa, siswa juga dapat lebih mudah menerima 

dan memahami materi pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran yang 

sudah dipilih berdasarkan kriteria diatas. 

Melihat syarat tersebut dengan judul kualitas mikrobiologis ampo di 

Tuban Jawa Timur, maka peneliti memilih materi peranan bakteri dengan KD 4.4 

Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran archaebacteria dan eubacteriadalam 

kehidupan berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis sesuai 

Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 
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SMA/MA. Media leaflet tepat digunakan karena pada materi ini adanya 

penyampaian informasi kepada pembaca tentang ciri-ciri dan peran 

archaebacteria dan eubacteria dalam kehidupan. Leaflet sendiri merupakan 

media informasi yang sering digunakan dalammenyampaikan sebuah informasi. 

Uji kualitas mikrobiologis ampo sendiri merupakan penelitian dalam bidang 

makanan yang nanti akan memberikan informasi kepada pembaca untuk berhati-

hati dalam mengkonsumsi makanan, karena bakteri ada yang bersifat merugikan 

dan dapat mengkontaminasi makanan sehingga menyebabkan makanan tersebut 

tidak layak dikonsumsi. Siswa sendiri akan memanfaatkan leaflet untuk bahan 

diskusi dalam kelompok dengan melakukan pengamatan gambar hasil penelitian 

dan mengerjakan pertanyaan. 

2.1.6 Bahan Ajar Leaflet 

Bahan ajar ialah substansi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. 

Tanpa bahan ajar, proses pembelajaran tidak akan berjalan, karena itu harus 

memiliki dan menguasai bahan ajar yang akan disampaikannya pada siswa 

(Djamarah dan Zain, 2006). Keberhasilan pengajaran ditentukan sampai sejauh 

mana penguasaan siswa terhadap bahan ajar yang disampaikan guru (Djamarah 

dan Zain, 2006). Menurut Hamdani (2011) bahwa bahan ajar adalah seperangkat 

materi yang diperlukan guru yang disusun sistematis baik tertulis/ tidak tertulis 

untuk tercipta suasana belajar siswa agar dapat menguasai bahan pelajaran secara 

tuntas.  

Bahan ajar ialah bahan minimal yang harus dikuasai siswa untuk mencapai 

kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, bahan ajar harus dapat 

menarik perhatian siswa untuk membacanya. Menurut Prastowo (2010) bahwa 
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tujuan pembuatan bahan ajar yaitu membantu siswa mempelajari sesuatu, 

menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah timbulnya 

rasa bosan siswa, memudahkan guru dan siswa melaksanakan pembelajaran dan 

agar kegiatan pembelajaran lebih menarik. Bahan ajar tidak hanya berguna bagi 

siswa, tetapi juga berguna bagi guru. Kegunaan bahan ajar bagi guru yaitu 

membantu proses pembelajaran dan dapat diajukan sebagai karya yang dinilai, 

sedangkan kegunaan bahan ajar bagi siswa yaitu kegiatan pembelajaran lebih 

menarik, siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan belajar secara mandiri 

dengan bimbingan guru, dan kemudahan siswa dalam mempelajari setiap 

kompetensi yang harus dikuasainya. Bahan ajar yang baik harus mempermudah 

siswa memahami materi (Prastowo, 2010).  

Kriteria bahan ajar yaitu: sesuai dengan topik yang dibahas, memuat 

intisari untuk memahami materi, bahasanya singkat, sistematis, dilengkapi 

nformasi yang relevan dan menarik sehingga mudah memahami isinya, sebaiknya 

diberikan sebelum berlangsungnya proses pembelajaran agar dapat dipelajari 

dahulu oleh siswa (Ginting, 2008). Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun 

bahan ajar cetak adalah materi yang disajikan harus berintikan materi pokok yang 

harus dicapai oleh siswa, Menurut Ballstaedt dalam Setyono (2005) bahan ajar 

cetak harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut 

1. Susunan tampilan, yang menyangkut: urutan yang mudah, judul yang singkat, 

ada daftar isi, struktur kognitif jelas, rangkuman, tugas pembaca. 

2. Bahasa yang mudah, menyangkut: mengalirnya kosa kata, jelasnya kalimat, 

jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak terlalu panjang.  



38 
 

3. Menguji pemahaman, yang menyangkut: menilai melalui orangnya, check list 

untuk pemahaman. 

4. Stimulan, yang menyangkut: enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong 

pembaca untuk berfikir, menguji stimulan. 

5. Kemudahan dibaca, yang menyangkut: keramahan terhadap mata (huruf yang 

digunakan tidak terlalu kecil), urutan teks terstruktur, mudah dibaca. 

6. Materi instruksional, yang menyangkut: pemilihan teks, bahan kajian, lembar 

kerja (work sheet). 

Bahan ajar dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan 

teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat dikelompokan menjadi empat. 

Menurut Hamdani (2011), yaitu bahan cetak seperti handout, buku, modul, lembar 

kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket. Bahan ajar 

dengar seperti kaset, radio, pirigan hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar 

pandang dengar seperti video compact disk, film. Bahan ajar multimedia 

interaktifseperti CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk (CD), dan 

bahan ajar berbasis web.  

Leaflet ialah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dijahit, agar terlihat menarik leaflet didesain secara cermat dilengkapi dengan 

ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana,singkat, dan mudah dipahami. 

Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat materi yang dapat menggiring siswa 

untuk menguasai satu atau lebih KD (Murni, 2010). Leaflet sebagai bahan ajar 

harus disusun secara sistematis, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, hal 

ini untuk menarik minat baca dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Umumnya leaflet digunakan sebagai perangkat pemasaran atau digunakan untuk 
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media promosi. Leaflet merupakan jenis pamflet atau brosur yang paling populer 

biasanya terdiri dari satu lembar saja dengan cetakan dua muka dan yang khas dari 

leaflet adalah adanya lipatan yang membentuk beberapa bagian leaflet seolah-olah 

merupakan panel atau halaman tersendiri (Feri,2011). Leaflet dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar yang menarik dalam pembelajaran yang dilakukan, karena 

bentuknya yang menarik dan praktis. Informasi yang dimuat pada leaflet harus 

diturunkan dan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus diraih siswa 

(Tetty, 2013). 

Menurut Depdiknas (2008) bahan ajar leaflet dalam pemanfaatannya 

sebagai bahan ajar harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Judul leaflet harus singkat dan diturunkan dari KD atau materi pokok. 

2. Bahan yang digunakan dalam leaflet harus mudah, kalimat yang jelas, dan 

kalimat yan tidak terlalu panjang. 

3. Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik memperhatikan 

penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. 

Untuk siswa SMA mengupayakan untuk membuat kalimat yang tidak terlalu 

panjang, dimana maksimal hanya 25 kata perkalimat dan dalam satu paragraf 

3-7 kalimat. 

4. Tugas-tugas dapat berupa tugas membaca buku tertentu yang terkait dengan 

materi belajar dan membuat resumannya. Tugas dapat diberikan secara 

individu atau kelompok dan ditulis dalam kertas lain. 

5. Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi leaflet, 

misalnya buku, majalah, internet, dan jurnal hasil penelitian. 
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2.2 Kerangka Konsep 
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2.3 Hipotesis 

a. Terdapat cemaran mikroba pada jajanan ampo di Tuban Jawa Timur.


