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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu nilai yang sangat berharga dalam kehidupan 

manusia. Kesehatan sebagai modal dasar untuk melakukan segala aktifitas. Banyak 

masalah kesehatan yang muncul di Indonesia maupun di dunia saat ini yang di akibatkan 

karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat. 

Kebersihan merupakan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan 

yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan berarti keadaan bebas dari 

segala kotoran dan berbagai penyakit yang dapat merugikan setiap kegiatan dan aktifitas 

menyangkut setiap kegiatan, perilaku dan sikap di lingkungan masyarakat. 

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

secara optimal adalah penyelenggaraan makanan yang higienis, sehingga upaya 

higiene dan sanitasi perlu dilakukan demi mewujudkan kualitas makanan yang 

aman dan higiene dengan menggunakan parameter terbebas dari Escherichia coli. 

Permasalahan yang sering timbul di masyarakat adalah kualitas dan kuantitas dari 

produksi makanan. Oleh karena itu, makanan sebagai faktor yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia selain harus memenuhi dari segi gizi dan penampilan yang 

menarik, makanan juga harus aman untuk dikonsumsi yaitu terbebas dari segala 

bentuk kontaminan yang dapat merugikan konsumen.  

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari baik lingkungan alam 

maupun lingkungan social sebagai individu harusnya segala aspek yang ada dalam 
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masyarakat harus dapat menjaga kebersihan lingkungan karena tanpa lingkungan 

yang bersih setiap individu maupun masyarakat akan menderita sebab sebuah faktor 

yang merugikan seperti kesehatan. Kesehatan itu begitu mahal harganya, sehingga 

semuanya harus diolah dengan baik, upaya untuk mengendalikan kesehatan 

manusia yaitu dengan upaya Higiene sanitasi. 

Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, 

tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan 

penyakit atau gangguan kesehatan (Kepmenkes, 2003) Sanitasi lingkungan dan 

higiene perorangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting 

dalam pengolahan makanan, bukan lagi hanya untuk mengatasi rasa lapar. 

Konsumen makin memilih dalam mengkonsumsi makanannya, seperti kandungan 

gizinya atau penampilan yang menarik dari makanan tersebut. 

Penjamah makanan jajanan adalah orang yang secara langsung atau tidak 

langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya sejak dari tahap 

persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian 

(Kepmenkes,2003) Konsep pentingnya Higiene Sanitasi penjamah makanan erat 

kaitan nya dengan Pemeliharaan kebersihan penjamah makanan, penanganan 

makanan secara higienis dan higiene perorangan dapat mengatasi masalah 

kontaminasi makanan. Kebersihan penjamah makanan adalah sangat penting untuk 

diperhatikan karena merupakan sumber potensial dalam mata rantai perpindahan 

bakteri ke dalam makanan sebagai penyebab penyakit. Sanitasi makanan 

dilaksanakan merupakan konsep penting dari kesehatan makanan  dan masyarakat 

perlu dilindungi dari makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar 
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tidak membahayakan kesehatan. Pada penelitian ini makanan jajanan yang diteliti 

yaitu makanan jajan martabak. 

Makanan merupakan kebutuhan mendasar bagi hidup manusia. Makanan 

yang dikonsumsi beragam jenis dengan berbagai cara pengolahannya (Santoso, 

1999). Makanan tersebut sangat mungkin sekali menjadi penyebab terjadinya 

gangguan dalam tubuh kita sehingga kita jatuh sakit. Salah satu cara untuk 

memelihara kesehatan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang aman, yaitu 

dengan memastikan bahwa makanan tersebut dalam keadaan bersih dan terhindar 

dari wholesomeness (penyakit). Banyak sekali hal yang dapat menyebabkan suatu 

makanan menjadi tidak aman, salah satu di antaranya dikarenakan terkontaminasi 

(Thaheer, 2005). 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 942/Menkes/SK/VII/2003. 

Makanan jajan 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, 

penanganan makanan jajanan adalah kegiatan yang meliputi pengadaan, 

penerimaan bahan makanan, pencucian, peracikan, pembuatan, pengubahan 

bentuk, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, penyajian makanan atau 

minuman. 

Banyak makanan jajanan yang kurang memenuhi syarat kesehatan sehingga 

justru mengancam kesehatan anak (Khomsan, 2003), sebagian besar makanan 

jajanan anak sekolah merupakan makanan yang diolah secara tradisional yang 

dijajakan oleh pedagang kaki lima bahkan banyak makanan yang terkontaminasi 
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bakteri sebagaimana sesuai dengan penelitian jurnal Kualitas Jajanan Siswa di 

Sekolah Dasar Vol. 2 Tahun 2013 

Menurut BPOM tahun 2008 untuk mengetahui bahwa pangan sudah 

tercemar, dapat dilihat secara fisik dari tekstur makanan tersebut. Namun banyak 

makanan terutama yang sudah melewati suatu proses pengolahan, tetap mempunyai 

tekstur yang masih baik tetapi mengandung suatu cemaran seperti bakteri patogen, 

yang disebabkan oleh penanganan yang tidak memadai sehingga berpengaruh 

terhadap jumlah mikroba. 

Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah serta jenis mikroba yang 

terdapat dalam makanan, diantaranya adalah sifat makanan itu sendiri (pH, 

kelembaban, nilai gizi), keadaan lingkungan dari mana makanan tersebut diperoleh, 

serta kondisi pengolahan ataupun penyimpanan. Jumlah mikroba yang terlalu tinggi 

dapat mengubah karakter organoleptik, mengakibatkan perubahan nutrisi / nilai gizi 

atau bahkan merusak makanan tersebut. 

Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti  melalui observasi 

terhadap pedagang kaki lima di lokasi CFD (Car Free Day) pada tanggal 17 

Desember  2016, ditemukan data bahwa makanan jajanan siap saji banyak dijual 

oleh penjamah makanan di lokasi CFD (Car Free Day) antara lain: cilok, gorengan, 

cenil, pentol bakar, martabak dan lainnya, peneliti memilih jajanan martabak karena 

martabak merupakan makanan jajanan martabak yang paling banyak digemari oleh 

pengunjung di lokasi  Car Free Day (CFD) Kota Malang.  

Hasil observasi juga menemukan sanitasi penjamah makanan, peralatan, air, 

bahan makanan, bahan tambahan, penyajian, dan sarana penjaja belum memenuhi 
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standart Kepmenkes RI nomor 942/Menkes /SK/ VII/2003 tentang Higiene Sanitasi 

Makanan Jajanan. Hal ini ditunjang oleh temuan bahwa penjamah makanan tidak 

menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaannya, tidak menggunakan 

celemek, penutup kepala, penutup rambut, tidak mencuci tangan sebelum mengolah 

makanan. 

Temuan secara khusus pada pelayanan penanganan makanan jajanan martabak 

bisa dilihat dari (1) masing masing pedagang martabak ada yang membawa air sendiri 

dari rumah; (2) penjamah menggunakan penggorengan kotor dengan minyak goreng 

bekas berwarna hitam; (3) tempat penyajian makan yang terbuka berjualan dengan 

menggunakan gerobak (4) ada juga yang menggunakan meja terbuka makanan jajanan 

yang di angkut dengan wadah yang digunakan tidak dalam keadaan tertutup atau 

terbungkus dalam wadah yang bersih. Sehingga hal ini tidak memenuhi persyaratan 

peraturan Kepmenkes RI nomor 942/Menkes /SK/ VII/2003 tentang Higiene Sanitasi 

Makanan Jajanan. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dipaparkan peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap higiene sanitasi penjamah makanan khususnya pada 

penjual martabak untuk dianalisis kaitan/hubungan antara Higiene sanitasi 

penjamah makanan dengan  jumlah mikroba makanan jajanan martabak dengan 

judul penelitian “Hubungan Higiene Sanitasi Penjamah Makanan terhadap 

Jumlah Mikroba Pada makanan jajanan martabak di Lokasi CFD (Car Free 

Day) Kota Malang (Dikembangkan sebagai Bahan Ajar Biologi Materi Peranan 

bakteri dalam kehidupan di SMA kelas X)” hasil penelitian akan dikembangkan 

menjadi bahan ajar Biologi berupa leaflet. 
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1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Higiene Sanitasi penjamah makanan jajanan martabak di lokasi 

CFD (Car Free Day) Kota Malang? 

2. Bagaimana jumlah mikroba pada makanan jajanan martabak di lokasi CFD 

(Car Free Day) Kota Malang? 

3. Bagaimana hubungan Higiene Sanitasi penjamah makanan dengan jumlah 

mikroba pada makanan jajanan martabak di lokasi CFD (Car Free Day) 

Kota Malang? 

4. Bagaimana kelayakan leaflet hasil penelitian Hubungan Higiene Sanitasi 

Penjamah Makanan terhadap Jumlah Mikroba pada Makanan Jajanan 

Martabak di Lokasi CFD (Car free Day) kota Malang sebagai bahan ajar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan Higiene Sanitasi penjamah makanan jajanan 

martabak di lokasi CFD(Car Free Day) Kota Malang 

2. Untuk menganalisis jumlah mikroba pada makanan jajanan martabak di 

lokasi CFD (Car Free Day) Kota Malang 

3. Untuk mengetahui hubungan Higiene Sanitasi penjamah makanan terhadap 

jumlah mikroba makanan jajanan martabak di lokasi CFD (Car Free Day) 

Kota Malang 
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4. Untuk mendeskripsikan kelayakan hasil penelitian hubungan Higiene 

sanitasi penjamah makanan terhadap jumlah mikroba  makanan jajanan 

martabak yang kembangkan menjadi bahan ajar cetak Leaflet 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan di atas, manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1  Secara Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan materi atau mengembangkan 

materi Biologi SMA berupa leaflet bagi guru  yang bertugas untuk mengajar  

siswa siswi di Sekolah Menengah Atas 

2. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai hasil penelitian dapat 

digunakan untuk refrensi bagi penelitian selanjutnya. 

3. Bagi lembaga pendidikan , penelitian ini bermanfaat sebagai masukan yang 

membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, 

termasuk para pendidik yang ada di dalamnya 

1.4.2  Secara Praktis 

1. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pentingnya Higiene sanitasi 

penjamah makanan dan higiene sanitasi makanan di terapkan untuk menjaga 

masyarakat dari bahaya cemaran mikroba agar tidak menimbulkan penyakit 

2. Sebagai dasar pengelolaan Higiene sanitasi penjamah makanan jajanan  

martabak yang berhubungan langsung dengan konsumen sebagai info 

tambahan pentingnya Higiene Sanitasi dilaksanakan  
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1.5 Batasan Penelitian 

1. Subyek pada penelitian ini adalah penjamah makanan jajanan martabak di 

Car Free Day (CFD) Kota Malang  

2. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah makanan jajanan martabak 

yang di jual  di Lokasi CFD (Car free Day) Kota Malang 

3. Parameter yang di teliti dalam penelitian ini adalah jumlah mikroba pada 

makanan jajanan martabak di Lokasi CFD (Car free Day) Kota Malang 

yang dihitung dengan metode TPC (Total Plate Count) 

4. Hasil penelitian ini akan dikembangkan menjadi bahan ajar dalam bentuk 

Leaflet. 

1.6 Definisi Istilah 

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. Penjamah Makanan, adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung 

berhubungan dengan makanan dan peralatannya sejak dari tahap persiapan, 

pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian 

(Kepmenkes, 2003). 

3. Mikroba, adalah organisme yang berukuran sangat kecil (Uci, 2012). 

Setiap sel tunggal mikroorganisme memiliki kemampuan untuk 

melangsungkan aktivitas kehidupan antara lain dapat mengalami 

pertumbuhan, menghasilkan energi dan bereproduksi dengan sendirinya. 

Mikroorganisme memiliki fleksibilitas metabolisme yang tinggi karena 

mikroorganisme ini harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri yang 



9 
 

besar sehingga apabila ada interaksi yang tinggi dengan lingkungan 

menyebabkan terjadinya konversi zat yang tinggi pula. 

4. 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 (Kepmenkes, 2003) 

5. Bahan Ajar, adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 

tertulis (Wasino, 2010) 

6. Leaflet merupakan media berbentuk selembar kertas yang diberi gambar 

dan tulisan (biasanya lebih banyak tulisan) pada kedua sisi kertas serta 

dilipat sehingga berukuran kecil dan praktis dibawa biasanya ukuran A4 

dilipat tiga. Media ini berisikan suatu gagasan secara langsung ke pokok 

persoalannya dan memaparkan cara melakukan tindakan secara pendek dan 

lugas (Prastowo, 2013) 


