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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemenuhan kebutuhan akan pangan saat ini banyak menggunakan berbagai 

macam cara tanpa memperhatikan tingkat higiene dan sanitasi pengolahan bahan 

makanan tersebut. Salah satu bahan makanan yang pengolahannya dianggap tidak 

higienis adalah petis. Petis merupakan produk hasil perikanan yang umumnya 

terbuat dari hasil samping rebusan ikan atau udang atau kepala udang, yang 

berbentuk kental dengan rasa asin, manis dan manis pedas serta dapat digunakan 

sebagai campuran bumbu masak alami pada masakan (Fakhrudin, 2009).  

Sebagian masyarakat menganggap bahwa petis merupakan makanan yang 

kotor, hal ini dikarenakan bahan yang digunakan dari pembuatan petis adalah 

limbah dari hasil samping rebusan ikan. Sehingga, hal tersebut meragukan 

konsumen yang biasanya menggunakan petis sebagai bahan dasar campuran 

pembuatan makanan. Petis biasanya digunakan sebagai bahan tambahan atau 

bumbu rujak, baik itu rujak lontong, rujak buah, maupun rujak dengan 

menggunakan krupuk saja. 

Petis diproduksi di beberapa tempat, misalnya di Bangkalan. Produksi petis 

yang cukup terkenal di Kabupaten Bangkalan adalah Kecamatan Klampis. 

Menurut Disperindag (2015) melaporkan bahwa Kecamatan Klampis dapat 

memproduksi petis sebanyak 20 ton dengan nilai produksi sebesar 190.000.000. 

Produksi petis di daerah Bangkalan didistribusikan diberbagai wilayah, baik di 

dalam Pulau Madura maupun di luar Pulau Madura. Oleh karena itu, kualitas petis 
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yang  dihasilkan harus baik dan sesuai dengan syarat mutu keamanan pangan 

berdasarkan SNI. 

Kualitas petis yang baik memiliki pengaruh terhadap kesehatan tubuh 

manusia. Agar kualitas petis tetap baik sampai ke tangan konsumen maka higiene 

dan sanitasi sangat penting dalam proses pengolahan petis yang dilakukan, mulai 

dari proses penanganan bahan mentah sampai menjadi produk makanan siap saji 

dan siap untuk didistribusikan serta tempat pengolahan dan tenaga pekerja harus  

tetap terjaga higiene dan sanitasinya (Purnawijayanti, 2001). 

Kualitas petis dapat dilihat dari sifat fisik dan sifat biologinya. Sifat fisik 

petis yang baik adalah berwarna cerah (tidak kusam), umumnya coklat kehitaman 

karena ada penambahan gula merah, pewarna buatan, ataupun cairan tinta cumi, 

berbau sedap, kental tetapi sedikit lebih encer dari margarin (Suprapti, 2001). 

Sedangkan sifat biologi dapat dilihat melalui adanya kontaminasi 

mikroorganisme,  salah satunya bakteri  Salmonella sp dan bakteri Eschericia 

coli. 

Makanan yang berasam rendah seperti daging, telur, ikan dan produk 

olahannya merupakan sumber infeksi dan keracunan oleh bakteri. Salah satu 

bakteri yang dapat menjadi penyebabnya adalah bakteri Salmonella sp dan bakteri 

Eschericia coli. Bakteri Salmonella sp merupakan bakteri patogen yang menjadi 

indikator bahwa makanan tersebut kualitasnya sudah menurun yang apabila 

tertelan oleh manusia akan mengakibatkan penyakit saluran pencernaan seperti 

demam. Bakteri ini dapat menyebar melalui alat pengolahan yang digunakan 

kurang higiene dan waktu penyimpanan terlalu lama (Dharmojono, 2001). 
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Sedangkan bakteri Escherichia coli dapat menyebar melalui air dan 

mengkontaminasi bahan-bahan yang bersentuhan dengannya. Dalam proses 

pengolahan biasanya bakteri ini akan mengkontaminasi alat-alat yang digunakan 

dalam proses pengolahan makanan yang apabila tertelan oleh manusia dapat 

menyebabkan diare (Faridz, 2007). 

Menurut Prianto (2008) tentang identifikasi Bakteri Gram Positif pada petis 

didapatkan hasil penelitian bahwa petis yang dijual di pasar Peterongan 

Semarang, ditemukan adanya spesies Bakteri Gram Positif yaitu, Staphylococcus 

sprofiticus, Staphylococcus epidermidis, dan Streptococcus. Penelitian serupa 

yang dilakukan oleh Hikmawati (2008) dengan judul Analisis Mikrobiologis Petis 

Ikan Produksi Kabupaten Sumenep Madura didapatkan hasil yaitu, nilai MPN 

petis ikan berturut-turut dari yang tertinggi adalah Pasongsongan 1,065 MPN/ml, 

Batang-batang 0,965 MPN/ml, Dasuk 0,295 MPN/ml, Batu Putih 0,29 MPN/ml, 

Lenteng 0,15 MPN/ml dan Ambunten 0,115 MPN/ml. Semua hasil dibawah 

standar POM yaitu ALT 106 cfu/ml dan MPN 102 MPN/ml. Hasil Uji IMVIC 

menunjukkan bahwa petis ikan produksi kabupaten Sumenep mengandung bakteri 

Coliform non fecal seperti Enterobacter.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan dunia pendidikan yang semakin 

pesat maka diperlukan dari hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi. Sumber belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

mendatangkan manfaat dan memberikan kemudahan pada peserta didik untuk 

memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang 

memudahkan dalam pencapaian tujuan belajar (Badriyah, 2010). Hasil penelitian 
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ini akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi di SMA kelas X semester 1 

pada materi Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya, berupa 

buku petunjuk praktikum.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti perlu dilakukan penelitian 

tentang: “Pemeriksaan Kandungan Bakteri Salmonella sp. dan Bakteri 

Escherichia coli pada Petis Ikan di Pasar Klampis Bangkalan Madura 

(Dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian  ini adalah: 

1. Adakah kandungan bakteri Salmonella sp dan bakteri Escherichia coli 

pada petis ikan di pasar Klampis Bangkalan Madura? 

2. Apakah petis ikan di pasar Klampis Bangkalan Madura aman dikonsumsi 

dan sudah memenuhi syarat mutu keamanan pangan berdasarkan SNI? 

3. Bagaimana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar pada matapelajaran Biologi SMA X semester 1 materi 

Archaebacteria dan Eubacteria, ciri, karakter, dan peranannya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian  ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi kandungan bakteri Salmonella sp dan bakteri 

Eschericia coli pada petis ikan di pasar Klampis Bangkalan Madura 
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2. Untuk mengetahui petis ikan di pasar Klampis Bangkalan Madura aman 

dikonsumsi dan sudah memenuhi syarat mutu keamanan pangan 

berdasarkan SNI  

3. Untuk mengetahui hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi pada matapelajaran Biologi SMA X semester 1 

materi Archaebacteria dan Eubacteria, ciri, karakter, dan peranannya 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi maupun pijakan 

bagi penelitian yang lebih mendalam terkait dengan mutu dan kualitas petis ikan 

di pasar Klampis Bangkalan Madura. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini akan menambahkan wawasan bagi peneliti mengenai apakah 

petis ikan di pasar Klampis Bangkalan Madura aman dikonsumsi dan sudah 

memenuhi syarat mutu keamanan pangan berdasarkan SNI. 

b. Bagi Masyarakat 

1. Penelitian ini akan memberikan informasi dan dasar pertimbangan bagi 

industri-industri petis ikan agar tetap menjaga higiene dan sanitasi serta 

mutu mikrobiologi dalam produksi petis yang dilakukan. 
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2. Penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa 

petis ikan di pasar Klampis Bangkalan Madura aman dikonsumsi dan 

sudah memenuhi syarat mutu keamanan pangan berdasarkan SNI. 

c. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini akan memberikan informasi kepada peserta didik dan 

pendidik bahwa hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar Biologi terkait dengan bakteri, khususnya pada matapelajaran Biologi 

SMA X semester 1 materi Archaebacteria dan Eubacteria, ciri, karakter, dan 

peranannya. 

d. Bagi Lembaga dan Pemerintah 

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi BPOM (Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan) dan Dinas Kesehatan terkait dengan petis ikan di 

pasar Klampis Bangkalan Madura sudah memenuhi syarat mutu dan kualitas 

makanan yang baik.  

1.5. Batasan Masalah 

Agar peneliti tidak menyimpang dari fokus permasalahan, maka perlu 

adanya batasan masalah. Batas masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Petis dalam penelitian ini yaitu petis ikan tongkol. 

2. Media yang digunakan untuk uji keberadaan bakteri Salmonella sp 

menggunakan media SSA (Salmonella Shigella Agar). Sedangkan untuk 

uji keberadaan bakteri Escherichia coli menggunakan media EMB Agar. 



  7 

 

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Spread 

Plate (metode sebar) untuk mengetahui keberadaan bakteri Salmonella 

sp dan Escherichia coli. 

4. Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi berupa 

buku petunjuk praktikum. 

1.6. Definisi Istilah 

1. Pemeriksaan merupakan proses pengumpulan, pengevaluasian bukti serta 

pelaporan dengan cara membandingkan bukti-bukti yang ada dengan 

kriteria yang telah ditetapkan (Tjiptono, 2011). 

2. Kandungan merupakan sesuatu yang termuat atau terkandung dalam suatu 

barang (Badriyah, 2010). 

3. Petis adalah produk hasil perikanan yang umumnya terbuat dari hasil 

samping rebusan ikan atau udang atau kepala udang, yang berbentuk 

kental dengan rasa asin, manis dan manis pedas serta dapat digunakan 

sebagai campuran bumbu masak alami pada masakan terutama di daerah 

Madura dan Jawa Timur (Fakhrudin, 2009). 

4. Klampis merupakan kecamatan yang dikenal dengan daerah penghasil ikan 

laut di kabupaten Bangkalan (Anonimous, 2015).  

5. Bakteri Salmonella sp merupakan bakteri batang lurus, gram negatif, tidak 

berspora, bergerak dengan flagel peritrik, berukuran 2-4 µm x 0.5-0.8 µm 

(Narumi, 2009). 
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6. Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang 

tidak berkapsul umumnya terdapat dalam alat pencernaan manusia dan 

hewan (Faridz, 2007). 

7. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat 

dan memberikan kemudahan pada peserta didik untuk memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang 

memudahkan dalam pencapaian tujuan belajar (Badriyah, 2010). 


