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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Higiene Sanitasi 

2.1.1  Pengertian Higiene dan Sanitasi 

1. Pengertian Higiene 

Dalam undang-undang No.11 Tahun 1962 tentang Higiene Untuk 

Usaha-usaha bagi umum disebutkan, higiene adalah segala usaha untuk 

memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan (Hanafiah, 1999). Selanjutnya 

Tarwojo (1998) dalam pengertian lain, Higiene adalah suatu pengetahuan 

mengenai kesehatan dan pencegahan suatu penyakit (Tarwojo, 1998) 

2. Pengertian Sanitasi 

Sanitasi diartikan sebagai usaha pencegahan penyakit dengan cara 

mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan 

penyakit. Sedangkan ilmu sanitasi adalah sebuah penerapan prinsip untuk 

membantu memperbaiki, mempertahan atau mengembalikan kondisi kesehatan 

yang baik (Jenie, 1996 dalam Purnawijayanti, 2001). Dengan kata lain sanitasi 

dapat disebut sebagai penciptaan atau pemeliharaan kondisi yang mampu 

mencegah terjadinya kontaminasi terhadap makanan atau terjadinya penyakit 

yang disebabkan oleh makanan (Labensky dkk, 1994 dalam Purnawijayanti, 

2001) 

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

tentang Higiene Sanitasi Makanan Jajanan dijelaskan bahwa upaya untuk 
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mengendalikan Faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat 

atau mungkin menimbulkan penyakit atau gangguan. Oleh Karena itu Higiene dan 

Sanitasi adalah pengetahuan mengenai kesehatan dan pencegahan penyakit dengan 

cara menerapkan kondisi sehingga terjadinya suatu penyakit dapat dicegah. 

2.1.2  Ruang Lingkup Higiene dan Sanitasi 

1. Ruang Lingkup Higiene 

Menurut Tarwojo (1998) masalah higiene tidak dapat dipisahkan dari 

masalah sanitasi, dan pada kegiatan pengolahan makanan masalah sanitasi dan 

higiene dilaksanakan bersama-sama. Selanjutnya menurut Tarwojo (1998) 

kebiasaan hidup bersih, bekerja bersih sangat membantu dalam mengolah 

makanan yang bersih pula. Ruang lingkup higiene meliputi: 

a. Higiene Perorangan 

Menurut Tarwojo (1998) Personal higiene penjamah makanan sangatlah 

perlu dipelajari dan diterapkan dalam pengolahan makanan untuk mencegah 

penularan penyakit menular melalui makanan. Beberapa hal yang harus 

dilakukan oleh setiap penjamah makanan ketika mengolah dan menyajikan 

makanan untuk mencegah penularan penyakit menular yaitu : selalu mencuci 

tangan sebelum menjamah makanan, minuman dan peralatan. Higiene 

perorangan mencakup semua segi kebersihan diri pribadi karyawan 

(penjamah makanan) tersebut. 

b. Higiene makanan  

Aspek higiene sanitasi makanan adalah aspek pokok dari higiene sanitasi 

makanan yang mempengaruhi keamanan makanan. Depkes (2002) 

menyatakan bahwa ada 4 bagian aspek higiene sanitasi makanan yaitu : 
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1) Kontaminasi 

Kontaminasi atau pencemaran adalah masuknya zat asing kedalam makanan 

yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Kontaminasi dikelompokkan 

menjadi 4 macam yaitu : (a) pencemaran mikroba seperti bakteri, jamur, 

cendawan; (b) pencemaran fisik seperti rambut, debu tanah, serangga dan 

kotoran lainnya; (c) pencemaran kimia seperti pupuk, pestisida, mercury, 

cadmium, arsen; serta (d) pencemaran radioaktif seperti radiasi, sinar alfa, 

sinar gamma dan sebagainya. 

2) Keracunan 

Keracunan makanan adalah timbulnya gejala klinis suatu penyakit atau 

gangguan kesehatan lain akibat mengonsumsi makanan yang tidak 

higienis. Terjadinya keracunan pada makanan disebabkan karena 

makanan tersebut telah mengandung unsur-unsur seperti fisik, kimia dan 

biologi yang sangat membahayakan kesehatan. 

3) 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. 
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4) 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 

tersebutmemberikan dampak buruk pada konsumen (Depkes, 2002). 

2. Ruang Lingkup Sanitasi 

Berdasarkan pengertiannya yang dimaksud dengan sanitasi adalah suatu 

upaya pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha-

usaha kesehatan (Labensky dkk, 1994 dalam Purnawijayanti, 2001) lingkungan 

hidup manusia. Di dalam Undang-Undang Kesehatan No.23 tahun 1992 pasal 

22 disebutkan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk 

mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yang dapat dilakukan dengan 

melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik yang menyangkut tempat 

maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia, 

atau biologis termasuk perubahan perilaku. 

Selanjutnya menurut Purnawijayanti (2001) Kualitas lingkungan yang 

sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan 

kesehatan dan keselamatan hidup manusia, melalui pemukiman antara lain 

rumah tinggal dan asrama atau yang sejenisnya, melalui lingkungan kerja antra 

perkantoran dan kawasan industri atau sejenis. Sedangkan upaya yang harus 

dilakukan dalam menjaga dan memelihara kesehatan lingkungan adalah obyek 
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sanitasi meliputi seluruh tempat kita tinggal/bekerja seperti: dapur, restoran, 

taman, public area, ruang kantor, rumah dan sebagainya. 

2.2 Penjamah Makanan 

2.2.1  Pengertian Penjamah Makanan 

Penjamah makanan menurut Kepmenkes RI (2003) adalah orang yang 

secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan makanan dan 

peralatannya sejak dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan 

sampai dengan penyajian. 

 Penjamah makanan adalah orang yang pekerjaannya menyiapkan bahan 

makanan hingga siap untuk dikonsumsi (Irnawati. 2004). faktor terpenting pada 

keamanan pangan adalah penjamah makanan. Penjamah makanan yang berpendidikan 

rendah akan melaksanakan tugasnya hanya mengandalkankebiasaan yang dimilikinya 

tanpa mengetahui alasan yang benar yang melatarbelakangi tindakannya. Perilaku 

penjamah yang tidak mendukung tentunya akan menimbulkan masalah terhadap 

keamanan makanan. 

2.2.2 Syarat Pelayanan Penanganan Makanan Jajanan  

Menurut Kepmenkes RI (2003) Penanganan makanan jajanan adalah 

kegiatan yang meliputi pengadaan, penerimaan bahan makanan, pencucian, 

peracikan, pembuatan, pengubahan bentuk, pewadahan, penyimpanan, 

pengangkutan, penyajian makanan atau minuman. Selanjutnya menurut 

Kepmenkes RI (2003) Penjamah Makanan Jajanan dalam melakukan kegiatan 

pelayanan penanganan makanan jajanan harus memenuhi persyaratan antara lain: 

1. Tidak menderita  penyakit  menular 



15 
 

 
 

2. Menutup luka (pada Luka terbuka/bisul atau luka lainnya); 

3. Menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku dan pakaian 

4. Memakai celemek dan tutup kepala 

5. Mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan 

6. Menjamah makanan harus memakai alat/ perlengkapan, atau dengan alas 

tangan 

7. Tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, mulut, 

atau bagian lainnya) 

8. tidak batuk atau bersin di hadapan makanan jajanan yang di sajikan dan atau 

tanpa menutup mulut atau hidung. 

2.3 Makanan Jajanan dan Cemaran Mikroba 

2.3.1  Makanan Jajanan  

1. Pengertian Makanan Jajanan 

Menurut Moertjipto (1993) Makanan jajanan “street food” adalah jenis 

makanan yang dijual dikakilima, pinggiran jalan, di stasiun dipasar, tempat 

pemukiman serta sejenisnya. Menurut Mudjajanto, Makanan jajan dapat dibagi 

menjadi empat kelompok yaitu : (1) makanan utama atau “main dish” 

contohnya nasi remes, nasi rawon, nasi pecel, dan sebagainya, (2) panganan 

atau “snack” contohnya kue-kue, onde-onde, pisang goring, donat, dan 

sebagainya (3) golongan minuman contohnya es teller, es buah, teh, kopi, es 

dawet dan sebagainya, dan (4) Buah-buahan contohnya manisan, buah segar, 

dan sebagainya. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.942/MENKES/SK/VII/2003, makanan jajan adalah makanan dan minuman 
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yang diolah oleh pengrajin makanan ditempat penjualan atau disajikan sebagai 

makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain disajikan jasa boga, rumah 

makan, atau restoran, dan hotel. 

2. Jenis Makanan Jajanan 

Menurut Tarwodjo (1998) Jenis makanan jajanan dengan rasa manis bila 

dilihat dari cara memasaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu jenis 

makanan basah dan kering: 

a. Kue basah manis, antara lain sebagai berikut : 

1) Aneka bubur (Bubur ayam, bubur candil, dan bubur sagu) 

2) Aneka kolak (kolak pisang, kolak ubi, dan kolang-kaling) 

3) Aneka jajan yang dikukus (nagasari, putu, dan kue lapis) 

4) Jajanan yang direbus (kelepon,ongol-ongol, dan agar-agar) 

b. Kue kring manis, antara lain sebagai berikut : 

1) Aneka gorengan (pisang goreng, ubi goreng) 

2) Aneka kue pangganga (cake, bolu, dan yang dipanggang dengan 

cetakan) 

3) Makanan jajanan dengan rasa asin, antara lain sebagai berikut : 

4) Aneka jajanan dengan rasa asin (arem-arem dan bikang)  

3. Standar Kelayakan Mutu Makanan Jajanan 

Menurut Tarwodjo (1998) Standar mutu makanan jajan adalah 

spesifikasi atau persyaratan tekhnis yang dibakukan, termasuk tata cara dan 

metode yang disusun berdasarkan konsus semua pihak yang terkait dengan 

memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan 

hidup, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman 
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perkembangan masa kini, dan masa yang akan datang untuk memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Tarwodjo (1998) menyatakan 

bahwa makanan jajan harus memenuhi standar makanan yang disiapkan, diolah 

dan disajikan yang memenuhi kriteria food sanitation yaitu : 

a. Cara penyimpanan bahan makanan 

b. Cara pengolahan bahan makanan 

c. Tempat pengolahan bahan makanan 

d. Tenaga pengolahan bahan makanan 

e. Cara pengangkutan makanan  

f. Cara penyajian makanan. 

2.3.2  Cemaran Mikroba 

1. Pengertian Cemaran Mikroba 

Cemaran mikroba adalah cemaran dalam makanan yang berasal dari 

mikroba yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia (BPOM 

2008). Sedangkan Menurut Suliani (2010) Bahan atau bahaya (hazards) yang 

dapat mencemari atau mengkontaminasi pangan terdiri dari : 

a. Bahaya biologis berupa cacing, parasit, bakteri (mikroba), cendawan/fungi, 

virus, riketsia. 

b. Bahaya kimia berupa toksin bakteri, mitotoksin, cemaran logam berat, 

residu antimikroba, 

c. Bahaya fisik berupa serpihan kaca, potongan kayu, logam, batu, rumput, 

benang, dll. 

 



18 
 

 
 

2. Cemaran Mikroba Pada Pangan 

Sumber-sumber kontaminasi bahan makanan oleh bakteri ada 

bermacam-macam, antara lain manusia, udara, makanan mentah, hewan, 

serangga, buangan, debu dan kotoran, dan air yang tidak untuk diminum. 

Manusia membawa bakteri dirambut, telinga, hidung, tenggorokan, usus dan 

kulit, terutama tangan. Batuk, bersin dan meludah akan memindahkan bakteri. 

Menggaruk bintik-bintik pada kulit akan menyebarkan mikroba yang 

berbahaya. Makanan mentah yang mungkin mengandung bakteri yaitu daging, 

unggas, buah dan sayuran (terutama sayuran dari dalam tanah), ikan, kerang. 

Bakteri dari berbagai sumber dapat dipindahkan pada makanan melalui kontak 

langsung. Permukaan tempat kerja, pisau, pakaian dan tangan yang tidak dicuci 

merupakan pembawa untuk memindahkan bakteri ke makanan (kontak tidak 

langsung). Benda-benda dapat mengkontaminasi makanan selama tahap-tahap 

proses produksi. Bahan kimia, termasuk pestisida, pemutih dan bahan 

pembersih lainnya dapat mengkontaminasi makanan apabila tidak digunakan 

dengan hati-hati (Uci, 2012). 

Bahaya Biologis adalah bahaya berupa cemaran mikroba penyebab 

penyakit (pathogen), virus, dan parasit yang dapat menyebabkan keracunan atau 

penyakit jika termakan oleh manusia. Cemaran mikroba ini dapat berasal dari 

udara, tanah,, air dan tempat- tempat lainnya yang kotor (Uci, 2012). 

Menurut Jurnal BPOM (2005) 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 
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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. 

3. Jenis dan Batas Maksimum Cemaran mikroba dalam Makanan 

 Menurut BPOM (2005) Cemaran mikroba adalah cemaran dalam 

makanan yang berasal dari mikroba yang dapat merugikan dan membahayakan 

kesehatan manusia. Batas maksimum adalah konsentrasi maksimum cemaran 

yang diizinkan terdapat dalam makanan. Makanan yang diproduksi, diimpor 

dan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan, 

mutu dan gizi pangan. Persyaratan keamanan makanan harus dipenuhi untuk 

mencegah makanan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran 

biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan 

membahayakan kesehatan manusia. 

Sedangkan menurut BSNI (2008) Angka Lempeng Total (ALT) 

menunjukan jumlah mikroba dalam suatu produk.di beberapa negara 

dinyatakan sebagai Aerobic Plate Count (APC) atau Standard Plate Count 

(SPC) atau Aerobic Microbial Count (AMC). ALT secara umum tidak terkait 

dengan bahaya kemanan pangan namun kadang bermanfaat untuk menunjukan 

kualitas, masa simpan,/waktu paruh, kontaminasi dan status higienis pada saat 

proses produksi. Angka Lempeng Total (ALT) di sebut juga Total Plate Count 

(TPC) jenis cemaran mikroba makanan dengan menghitung jumlah mikroba 

aerob mesofilik per gram atau per mililiter contoh yang ditentukan melalui 

metode stndar. Analisa pangan dengan media plating (sumber energi) yang 
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digunakan dalam pengujian ALT dapat mempengaruhi jumlah dan jenis bakteri 

yang di isolasi karena perbedaan dalam persyaratan nutrisi dan garam pada tiap 

mikroba. 

Tabel 2.1   Jenis dan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan 
No. Jenis makanan Jenis cemaran mikroba Batas maksimum 

1. Roti dan produk 

bakteri tawar dan 

premiks (termasuk 

tepung panir) 

 

ALT (30ºC, 72 jam) 

Escherichia coli 

Salmonella sp. 

Bacillus cereus 

Kapang dan khamir 

1 x 104 koloni/g 

APM 10/g 

Negatif/25 g 

1x102 koloni/g 

1x104 koloni/g 

2. produk bakteri 

istimewa (manis, asin, 

gurih) 

ALT (30ºC, 72 jam) 

APM Koliform 

Escherichia coli\ 

Salmonella sp. 

Staphylococcus aureus 

Bacillus cereus 

Kapang dan khamir 

1x104 koloni/g 

20 /g 

APM <3 /g 

Negatif/25 g 

1x102 koloni/g 

1x102 koloni/g 

2x102 koloni/g 

(Sumber: BPOM No. HK. 00.06.1.52.4011, 2005 ) 

4. Dampak cemaran mikroba pada pangan terhadap kesehatan manusia 

Penyakit yang timbul bila seseorang mengkonsumsi makanan atau 

minuman dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu pertama makanan atau minuman 

tersebut mengandung mikroba/bakteri dalam jumlah yang cukup untuk 

menimbulkan gejala sakit, kedua makanan atau minuman tersebut mungkin 

mengandung komponen beracun (Cahyadi 2006 dalam Uci, 2012).  

Menurut Suliani (2010) menyatakan bahwa infeksi makanan yaitu penyakit 

yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minumnan yang mengandung 

mikroba pathogen, kemudian mikroba tersebut dapat menembus sistem pertahanan 

tubuh, dan hidup secara berkembang biak didalam tubuh. Mikroba yang dapat 

menginfeksi dan menimbulkan penyakit adalah mikroba yang mempunyai data 

patogenitas tinggi dan daya virulensi kuat, sehingga dapat berkembang biak dan 

menyebar kedalam tubuh induk semang yang peka.  Selanjutnya Suliani (2010) 
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menyatakan bahwa masa inkubasi, yaitu waktu yang dibutuhkan dari mulai 

masuknya bibit penyakit kedalam tubuh sampai timbulnya gejala sakit, karena 

infeksi makanan biasanya lebih lama dari intoksikasi makanan. Mikroba mikroba 

potensial penyebab infeksi makanan antara lain Salmonella, Bacillus antracis, 

Campylobacter, Shigella, Vibrio, Yersinia, Escherichia coli tipe enteric dll. 

2.4 Tinjauan tentang Bahan ajar 

2.4.1  Pengertian Bahan Ajar 

 Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/infrastruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar 

adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak 

sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar 

(Wasino, 2010) 

 Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur 

untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 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)  

 Menurut Prastowo (2012) Bahan cetak (printed), yakni sejumlah bahan 

yang disiapkan dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran 

atau penyampaian informasi. Contohnya, handout, buku, modul, lembar kerja 

siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto atau gambar, dan model atau maket. 

(Prastowo. 2012:18) Bahan ajar yang peneliti gunakan adalah bahan ajar cetak 

leaflet sebagai sarana memperudah dalam penyampaian materi.  
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2.4.2  Jenis-jenis Bahan Ajar 

Menurut Prastowo (2012) jenis- jenis bahan ajar beragam, ada yang cetak 

maupun noncetak, sebagaimana diuraikan berikut ini: 

1. Bahan Ajar Cetak, terdiri dari : 

a. Handout 

Handout adalah “segala sesuatu” yang diberikan kepada peserta didik ketika 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, ada juga yang yang mengartikan 

handout sebagai bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan 

peserta didik guru dapat membuat handout dari beberapa literatur yang 

memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa. 

Saat ini handout dapat diperoleh melalui download internet atau menyadur dari 

berbagai buku dan sumber lainnya. 

b. Buku 

Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan 

hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun 

dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, 

keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku akan sangat membantu guru 

dan siswa dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran 

masing-masing  

c. Modul 

Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat 

belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Oleh karena itu, 

modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, 
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isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, 

evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Dengan pemberian modul, siswa 

dapat belajar mandiri tanpa harus dibantu oleh guru. 

d. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian 

rupa sehingga siswa diharapkan dapat materi ajar tersebut secara mandiri. 

Dalam LKS, siswa akan mendapat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan 

dengan materi. Selain itu siswa juga dapat menemukan arahan yang terstruktur 

untuk memahami materi yang diberikan dan pada saat yang bersamaan siswa 

diberikan materi serta tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. 

e. Buku Ajar 

Buku ajar adalah sarana belajar yang bisa digunakan di sekolah-sekolah dan 

di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran dan 

pengertian moderen dan yang umum dipahami. 

f. Buku Teks 

Buku teks juga dapat didefinisikan sebagai buku pelajaran dalam bidang 

studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar 

dalam bidang itu buat maksud dan tujuan-tujuan instruksional yang 

dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami 

oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat 

menunjang suatu program pengajaran. Bahan ajar noncetak meliputi bahan ajar 

dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. 

Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disc dan film. 

Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CIA 
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(Computer Assisted Intruction), compact disc (CD) multimedia pembelajaran 

interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials) 

2. Bahan Ajar Non Cetak terdiri dari : 

a. Bahan ajar dengar (audio) 

Audio adalah sesuatu yang berkaitan dengan indra pendengar, dimana pesan 

yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal 

(kedalam kata-kata atau bahasa lisan) maupun non verbal (musik, 

instrumen, dsb). Program audio dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran 

individual, berkelompok, maupun massal. Tetapi pembelajaran yang 

menggunakan bahan ajar dengar akan kurang efektif jika didalam sekolah 

tersebut dihadapkan dengan peserta didik yang mengalami gangguan pada 

pendengarannya. Karena peserta didik yang mengalami gangguan tersebut 

akan sangat merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran dengan cara 

mendengar dan memahami. Beda halnya dengan peserta didik yang normal 

atau tidak mengalami gangguan dalam pendengarannya, maka peserta didik 

tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan mudah khususnya ketika guru 

menggunakan bahan ajar dengar. 

b. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) 

Alat-alat audio visual adalah alat-alat “audible” artinya dapat didengar dan 

alat-alat yang “visible” artinya dapat dilihat.Alat-alat audio visual gunanya 

untuk membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Diantara alat-alat audio 

visual itu termasuk video, film bersuara, televisi dll. 
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c. multimedia interaktif (interactive teaching material) 

Bahan Ajar Interaktif (interactive teaching material) merupakan kombinasi 

dari beberapa media baik audio, gerak, grafik, gambar, animasi dan video 

yang dalam proses pembelajaran dimanfaakan atau diperlakukan untuk 

mengendalikan suatu perintah dalam proses pembelajaran. Seperti CD-

interaktif, film interaktif, tanya jawab/diskusi, selain itu dapat berupa bahan 

ajar interaktif diskusi lingkungan/pelajaran diluar kelas praktek dari sebuah 

materi tertentu 

2.4.3  Kelebihan Bahan Ajar Cetak 

 Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan ajar cetak 

tersusun secara baik maka bahan ajar akan mendatangkan keuntungan seperti beberapa 

keuntungannya adalah: (1) Bahan ajar tertulis cepat digunakan dan dapat dengan mudah 

dipindah-pindahkan. (2) Menawarkan kemudahan secara luas dan kreatifitas bagi 

individu. (3) Bahan ajar tertulis relatif ringan dan dapat dibaca dimana saja. 

2.4.4  Kekurangan Bahan Ajar Cetak 

Menurut Prastowo (2013) Kekurangan bahan ajar seperti jenis bahan ajar 

cetak memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kekurangan bahan ajar cetak 

ialah: 

1. Reading level. Salah satu masalah yang dihadapi dalam penggunaan bahan ajar 

cetak ialah tingkat kemampuan membaca siswa yang beragam. Beberapa siswa 

yang bukan pembaca atau memiliki hambatan dalam membaca mengalami 

masalah ini. 

2. Prior knowledge. Biasanya bahan ajar cetak dalam bentuk buku teks ditulis 

untuk pembaca umum. Bagi pembaca yang memiliki hambatan dalam 
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pengetahuan awal/prasyarat akan mengalami kesulitan dalam memahami 

bacaan. 

3. Memorization. Beberapa guru sering meminta siswa untuk mengingat banyak 

fakta dan definisi. Praktek ini menyebabkan bahan ajar cetak sebagai alat bantu 

menghafal belaka. 

4. Vocabulary. Beberapa buku teks menggunakan banyak terminology kata dan 

konsep yang sulit dipahami dan kurangnya penjelasan. 

5. One-way presentation. Sebagian besar bahan ajar cetak kurang interaktif 

sehingga bersifat passive. 

2.4.5  Bahan Ajar Cetak Leaflet 

 Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan / dijahit. Agar terlihat menarik biasanya leaflet didesain secara cermat 

dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat serta 

mudah dipahami (Prastowo, 2013). Leaflet merupakan bahan ajar cetak 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. Leaflet ini berisikan suatu gagasan secara langsung ke pokok 

persoalannya dan memaparkan cara melakukan tindakan secara pendek dan lugas. 

Selanjutnya (Prastowo,2013) Agar terlihat menarik biasanya leaflet didesain secara 

cermat dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, 

singkat serta mudah dipahami.  
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1. Kelebihan Leaflet 

Menurut Andi (2012) leaflet memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangan Kelebihan bahan ajar cetak Leaflet adalah: 

a. Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. 

Materi pelajaran dapat dirancang sedamikian rupa sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan siswa, baik yang cepat maupun yang lamban membaca 

dan memahami. Pada akhirnya siswa diharapkan dapat menguasai materi 

pelajaran itu. 

b. Disamping dapat mengulangi materi dalam media berbentuk cetakan 

khususnya leaflet, siswa akan mengikuti urutan pikiran secara logis 

c. Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak yang dikemas sedemikian 

rupa dapat menambah daya tarik, serta dapat memperlancar pemahaman 

informasi yang disajikan. 

2. Kekurangan Leaflet 

Keterbatasan dan merupakan bagian dari kekurangan bahan ajar cetak 

pembelajaran leaflet, yaitu:  

a. Tidak dapat menampilkan gerak dalam leaflet  

b. Biaya percetakan mahal apabila ingin menampilkan ilustrasi, gambar, atau 

foto yang berwarna.  

c. Proses percetakan leaflet sering kali memakan waktu lama (Andi, 2012) 

3. Cara membuat  Leaflet 

Menurut Andi (2012) Dalam menyusun sebuah leaflet sebagai bahan 

ajar yang baik, leaflet paling tidak memuat antara lain: 
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a. Judul, diturunkan dari KD sesuai dengan materi. 

b. Materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari kurikulum 2004. 

c. Informasinya jelas, padat, menarik, memperhatikan penyajian kalimat yang 

disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. 

d. Tugas berupa membaca buku tertentu yang terkait dengan materi belajar 

untuk dibuat resumenya dan diberikan secara individu atau kelompok. 

e. Penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan. 

f. Gunakan berbagai sumber belajar misalnya buku, majalah, dan internet. 

4. Kriteria Leaflet 

Menurut (Andi, 2012) Bahan ajar cetak leaflet harus memperhatikan 

beberapa kriteria dalam penyusunan sebuah produk Leaflet, kriteria tersebut 

meliputi: 

a. Susunan tampilan, yang menyangkut: urutan yang mudah, judul yang 

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

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

jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak terlalu panjang. 

c. Menguji pemahaman, yang menyangkut: menilai melalui orangnya, check 

list untuk pemahaman. 

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

pembaca untuk berfikir, menguji stimulan. 

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

yang digunakan tidak terlalu kecil), urutan teks terstruktur, mudah dibaca. 
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f. Materi instruksional, yang menyangkut: pemilihan teks, bahan kajian, 

lembar kerja (work sheet). 

  



30 
 

 
 

2.5 Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep Hubungan HigieneSanitasi 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) Kerangka Konsep Penelitian ini 

sebagaimana digambarkan sebagaimana (gambar. 2. 1) 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan ; 

- - - - -   : tidak diteliti 

____     : diteliti  

Syarat Pelayanan Penanganan Makanan Jajanan 

 

1. Tidak menderita  penyakit  menular 

2. Menutup luka (pada Luka terbuka/bisul atau luka 

lainnya); 

3. Menjaga kebersihan tangan,rambut,kuku dan 

pakaian 

4. Memakai celemek dan tutup kepala 

5. Mencuci tangan setiap kali hendak menangani 

makanan 

6. Menjamah makanan harus memakai alat/ 

perlengkapan, atau dengan alas tangan 

7. Tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan 

(telinga, hidung, mulut,atau bagian lainnya) 

8. tidak batuk atau bersin di hadapan makanan jajanan 

yang di sajikan dan atau tanpa menutup mulut atau 

hidung. 

 

Higiene Sanitasi Penjamah Makanan jajanan 

Kegiatan pelayanan penanganan  makanan jajanan 

Tidak memenuhi 

syarat 

Cemaran mikroba 

Uji TPC (Total 

Plate Count) 

Jumlah mikroba 

Bahan ajar 

Leaflet 

Memenuhi 

syarat 

Uji  Laboratorium 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan 

Higiene Sanitasi Penjamah Makananan Terhadap jumlah mikroba Pada Makanan 

Jajanan Martabak di CFD (Car Free Day) Kota Malang 

 


