
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Makanan merupakan bagian yang penting baik untuk pertumbuhan 

maupun untuk mempertahankan kehidupan. Makanan adalah bahan-bahan yang 

dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan energi bagi pemeliharaan, 

pertumbuhan, kerja, dan penggantian jaringan tubuh yang rusak (Budiyanto, 2009). 

Makanan yang baik untuk dikonsumsi adalah makanan yang sehat dan aman. 

Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi yang seimbang, 

mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh 

kembang seperti bahan yang mengandung protein hewani yang baik dan segar, 

sayur mayur yang segar dan tidak rusak, serta makanan yang melalui proses 

pengolahan tidak berubah warna dan rasa, bahan tambahan dan penolong harus 

memenuhi persyaratan minimal makanan sehat yang berlaku. Makanan yang aman 

adalah makanan yang tidak tercemar oleh bahan pencemar kimia, bahan pencemar 

biologi, dan bahan pencemar fisik (Depkes, 2007). 

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/restoran, dan hotel (Kepmenkes, 2003). Makanan jajanan banyak sekali 

jenisnya dan sangat bervariasi dalam bentuk, keperluan dan harga. Salah satu jenis 

makanan jajanan adalah sosis bakar. Sosis Bakar adalah produk makanan yang 

diperoleh dari campuran daging halus dan tepung atau pati dengan penambahan 
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bumbu, bahan tambahan makanan yang dimasukkan ke dalam selongsong sosis, 

selanjutnya diolah dengan cara dibakar (Herlina, 2015). Sosis bakar merupakan 

makanan jajanan yang cukup digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan.  

Makanan jajanan di masa depan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Salah satu pemenuhan kebutuhan masa depan adalah higiene dan 

sanitasi makanan, agar terhindar dari cemaran bakteri patogen. Di sisi lain, 

penelitian Fadhila (2015) menyatakan bahwa ada hubungan kondisi personal 

higiene penjamah dengan jumlah kuman pada alat makan pedagang makanan di 

wilayah Undip Tembalang. Sedangkan penelitian Zulfa (2011) menunjukkan ada 

hubungan antara higiene personal pedagang dengan keberadaan Escherichia coli 

pada nasi rames di pasar Johar kota Semarang tahun 2011 dan ada hubungan antara 

sanitasi makanan dengan keberadaan Escherichia coli pada nasi rames di pasar 

Johar kota Semarang tahun 2011. Makanan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu 

makanan yang bersih, aman dan sehat atau bebas dari cemaran mikroba sesuai 

dengan SNI. SNI untuk sosis bakar yang terbuat dari campuran daging dan tepung 

terigu adalah 1x104 koloni/g (BPOM, 2009). 

Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, 

orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan 

penyakit atau gangguan kesehatan (Kepmenkes, 2003). Untuk menghasilkan 

makanan dan minuman yang berkualitas tinggi, salah satunya harus memperhatikan 

higiene sanitasi makanan agar makanan tidak tercemar.  Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang 

Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan menyebutkan bahwa 

aspek-aspek yang perlu diperhatikan yaitu mencakup penjamah makanan, 
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peralatan, air, bahan makanan, bahan tambahan dan penyajian, sarana penjaja, dan 

sentra pedagang. 

Berdasarkan hasil observasi di lokasi Car Free Day (CFD) Kota Malang 

pada 12 Februari 2017 terdapat sebanyak 22 pedagang sosis bakar. Sebagian besar 

pedagang masih kurang memperhatikan aspek higiene sanitasi seperti tidak 

mencuci tangan, tidak memakai celemek dan alas tangan, tidak tersedianya tempat 

sampah, hingga makanan jajanan yang dijajakan dalam keadaan terbuka.  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. 

Pemanfaatan sumber belajar dan motivasi belajar dapat membantu meningkatkan 

hasil belajar siswa (Sari, 2015). Mata pelajaran Biologi kelas X SMA 

mengharuskan siswa agar mampu menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran 

bakteri dalam kehidupan yang tercantum pada KD 4.4 “Menyajikan data tentang 

ciri-ciri dan peran archaebacteria dan eubacteria dalam kehidupan berdasarkan hasil 

pengamatan dalam bentuk laporan tertulis”. Oleh karena itu diperlukan adanya 

penunjang berupa sumber belajar yang dapat membantu siswa lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru.  Berdasarkan hasil pengamatan, 

sumber belajar yang tepat untuk dimanfaatkan dari hasil penelitian ini adalah poster. 

Menurut KBBI, poster merupakan plakat yang dipasang di tempat umum (berupa 

pengumuman atau iklan), poster bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk dan 

memotivasi siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Hubungan Higiene Sanitasi Pedagang Sosis Bakar di Car Free Day (CFD) 

Kota Malang terhadap Jumlah Koloni Bakteri (Dimanfaatkan menjadi 

Sumber Belajar Biologi)”. Dengan dilakukannya penelitian tersebut diharapkan 



4 
 

dapat mengetahui hubungan higiene sanitasi sosis bakar terhadap jumlah koloni 

bakteri dan juga agar masyarakat lebih cermat dalam memilih makanan yang sehat 

dan higienis untuk dikonsumsi. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan higiene sanitasi pedagang terhadap jumlah koloni 

bakteri sosis bakar di car free day Kota Malang? 

2. Dalam bentuk apa hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan hubungan higiene sanitasi pedagang terhadap jumlah 

koloni bakteri sosis bakar di car free day Kota Malang. 

2. Memanfaatkan hasil penelitian menjadi sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Menambah khasanah keilmuan mengenai hubungan higiene sanitasi 

terhadap kandungan bakteri pada makanan olahan yaitu sosis bakar di 

bidang mikrobiologi, pangan, kedokteran, dan pendidikan.  
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2. Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu guru dapat memanfaatkan hasil 

penelitian mengenai cemaran bakteri pada jajanan sebagai sumber 

belajar. 

b. Manfaat Praktis 

1. Sebagai informasi bagi pedagang sosis bakar tentang pentingnya higiene 

sanitasi terhadap kelayakan produk yang dipasarkan.  

2. Bagi masyarakat memberikan informasi agar dapat lebih selektif dalam 

membeli makanan atau minuman yang di jual oleh pedagang di 

pinggiran jalan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.  

  

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari fokus 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang sosis bakar di Car Free Day 

(CFD) Kota Malang. 

2. Obyek dalam penelitian ini adalah sosis bakar yang dijual di Car Free Day 

(CFD) Kota Malang. 

3. Pengamatan jumlah koloni bakteri pada sosis bakar menggunakan metode 

TPC (Total Plate Count). 
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1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, 

tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan 

penyakit atau gangguan kesehatan (Kepmenkes, 2003). 

2. Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau 

barang kepada konsumen baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung (Mudhito, 2012). 

3. Sosis Bakar adalah  produk  makanan  yang diperoleh  dari  campuran  

daging  halus  dan tepung    atau    pati    dengan    penambahan bumbu,   

bahan   tambahan   makanan   yang dimasukkan  ke  dalam   selongsong   

sosis, selanjutnya diolah dengan cara dibakar (Herlina, 2015). 

4. Car Free Day Kota Malang dapat dijumpai pada setiap hari Minggu pagi 

mulai pukul 05.00 hingga 10.00 WIB di stadion luar Gajayana. Bermacam 

kerajinan dan souvenir, segala macam kebutuhan rumah tangga, jenis-jenis 

makanan tradisional dan produk unggulan dapat di temukan disini 

(Pemerintah Kota Malang, 2017). 

5. Koloni Bakteri adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis yang 

mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni (Wijaya, 

2015). 

6. Sumber belajar biologi adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan, dalam proses pembelajaran 

biologi (Navy, 2013). 


