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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Minuman nira aren merupakan minuman yang  terbuat dari nira yang memiliki 

rasa manis, berwarna bening dan beraroma harum. Harga minuman ini relatif 

sangat murah yaitu 2000-2500 pergelasnya, minuman ini cukup digemari 

masyarakat dari kalangan remaja sampai orang dewasa karena rasanya yang manis 

dan menyegarkan. Komposisi kimia dari nira sangat lengkap terdiri dari Sukrosa, 

abu, protein, kadar lemak, air, karbohidrat. Rasa yang manis pada nira aren 

disebabkan karena kadar gula yang cukup tinggi (kurang lebih 12%) sehingga 

mudah rusak dan terkontaminasi selama penyimpanan (Indarto & Surjoseputro, 

2000). 

Penjual minuman nira aren banyak di temukan di kabupaten mojokerto yang 

letaknya tersebar, berjualan di pinggir jalan raya. Minuman ini  tergolong  dalam 

minuman tradisional. Umumnya minuman tradisional masih terdapat beberapa 

kelemahan dalam hal keamanan terhadap bahaya pencemaran mikrobiologi, 

kimia, dan fisik. Hal tersebut dapat disebabkan karena masih rendahnya mutu 

bahan baku dan teknik pengolahan yang dilakukankan masih tradisional tanpa 

mempertimbangkan pentingnya praktik higiene sanitasi penjamah makanannya. 

Perilaku higiene sanitasi merupakan cara untuk mengendalikan resiko yang dapat 

menimbulkan dari faktor makanan orang, tempat dan segala perlengkapan yang 

dapat menyebabkan kontaminasi bakteri pada makanan. Peraturan yang mengatur 

tentang higiene sanitasi penjamah makanan tercakup dalam KEPMENKES RI 
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Nomor 924/MENKES/SK/VII/2003 tentang peraturan persyaratan Higiene 

Sanitasi Makanan Jajanan menyatakan bahwa hal-hal yang harus dijaga 

kebersihannya oleh yaitu penjamahan makanan, peralatan, air, bahan makanan, 

bahan tambahan dan penyajian, sarana penjaja, dam sentra pedagang 

(KEPMENKES, 2003).  

Observasi yang dilakukan penulis di Mojokerto pada tanggal 20 Maret 2018  

menunjukkan hasil terdapat sebanyak 10 penjamah makanan es nira yang letaknya 

tersebar. Kebanyakan penjamah makanan  minuman es nira berjualan di pinggir 

jalan raya dengan hanya menggunakan meja kecil untuk menaruh barang 

jualannya. nira ditempatkan pada botol-botol aqua 1500 ml yang nantinya apabila 

ada pembeli akan di tuangkan kedalam tremos yang berisi es dan ditaruh di dalam 

gelas. Dalam sehari penjamah makanan es nira rata-rata dapat menjual minuman 

legen sebanyak 20-50 liter perhari, dengan jumlah pembeli dalam setengah jam 

mencapai 20-25 orang.  

Hasil dari pengamatan yang telah dilakukan didapatkan bahwa sebagian besar 

penjamah makanan masih kurang memperhatikan aspek higiene sanitasi dalam 

penyajian nira kepada pembeli seperti, tidak mencuci tangan terlebih dahulu, tidak 

memakai celmek, gelas kotor hanya dibilas dengan air saja tanpa dicuci dengan 

sabun, terdapat lalat dan semut di meja, serta penggunaan botol aqua secara 

berulang kali untuk tempat nira. Kurangnya kepedulian penjamah makanan 

tentang higiene sanitasi dalam berdagang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

salah satunya ialah kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam menjaga 

kebersihan. Mikroba mencemari makanan melalui beberapa faktor yaitu penjamah 
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makanan, peralatan, air, udara, tanah, alat-alat pengolahan (selama proses 

produksi dan pengolahan) dan hewan vektor, dari seluruh sumber kontaminasi 

makanan tersebut penjamah makanan merupakan pengaruh yang sangat besar ( 

Ekawati & Husnul,  2017). 

Untuk menghasilkan minuman berkualitas tinggi maka diperlukan usaha 

penjamah makanan  untuk menjaga perilaku higenitas agar makanan tidak 

terkontaminasi bakteri, yang dapat dinilai dari dua faktor utama yaitu, faktor 

penjamahan makanan dan faktor lingkungan dimana makanan dan minuman 

tersebut diolah. Salah satunya faktor yang sangat berpengaruh pada kontaminasi 

makanan adalah faktor penjamahan makanan, dimana penjamahan makanan 

sendiri merupakan seseorang yang secara langsung dan tidak langsung 

berhubungan dengan makanan, karena manusia bersifat aktif yang mampu 

mengubah diri dan lingkungan ke arah yang lebih baik dan sebaliknya ( Trika, 

2013). 

Suatu kelompok mikroorganisme yang terdapat pada makanan tertentu dapat 

tumbuh subur karena faktor-faktor tertentu, menurut pendapat Fardiaz, (1989) 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yaitu 

ketersediannya nutrient, air, suhu, pH, oksigen, dan adanya zat penghambat baik 

yang berasal dari luar maupun yang berasal dari mikroorganisme itu sendiri. 

Aktivitas bakteri sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, karena bakteri 

juga membutuhkan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam 

kelangsungan hidupnya. Kandungan nutrisi pada es nira aren sangatlah lengkap 

sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan bakteri. Nutrisi yang diperlukan oleh 
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bakteri juga sama dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lain 

seperti, karbohidrat, vitamin, kalsium, dan protein.  

Menurut penelitian  Trika ( 2013) menyatakan bahwa ada hubungan yang kuat 

antara skor higiene sanitasi pedagang dengan jumlah koloni bakteri yang tumbuh 

pada sosis bakar di car free day (CFD) kota Malang. Sedangkan menurut Zulfa 

(2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan antara hygiene 

sanitasi pada produksi dengan jumlah mikroba dalam petis hasil olahan. 

Hubungan yang terjadi berupa hubungan yang negatif yang artinya semakin 

rendah penerapan hygiene sanitasi produksi semakin tinggi jumlah mikroba yang 

terdapat pada petis olahan Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten 

Gresik. Makanan yang diinginkan masyarakat yaitu makanan yang  higenis, aman 

dan sehat atau bebas dari kontaminasi bakteri sesuai dengan standart. Minuman 

legen yang tergolong dalam minuman isotonik adalah 1 x 102 koloni (BPOM RI, 

2016). 

Hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai sumber belajar biologi. 

Pemanfaatan dari sumber belajar ini dimaksudkan agar siswa termotivasi untuk 

belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Supriadi, 2015). Siswa 

diwajibkan pada mata pelajaran Biologi kelas X SMA agar mampu menyiapkan 

data tentang ciri-ciri dan peran bakteri pada kehidupan yang tercantum dalam KD 

4.4 “menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran archaebakteria dan eubakteria 

dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis”. 

Sehingga penulis ingin mengaplikasikan hasil penelitian tersebut kedalam sumber 

belajar siswa agar memudakan siswa memahami materi yang disampaikan guru.  
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Menurut kajian di atas maka perlu dilakukan penelitian ini memiliki tujuan  

untuk mengetahui keterkaitan higiene sanitasi penjamah makanan dan jumlah 

bakteri yang terdapat di minuman legen siwalan dengan judul “Hubungan 

Higiene Sanitasi Penjamah makanan dengan Jumlah Bakteri pada Minuman 

Nira Aren di Mojokerto”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan diatas, maka dapat ditentukan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah hubungan higiene sanitasi penjamah makanan dengan jumlah bakteri 

pada minuman nira yang dijual di Mojokerto? 

2. Bagaimana hasil pemanfaatan penelitian hubungan higiene sanitasi penjamah 

makanan dengan jumlah bakteri pada minuman nira aren di Mojokerto sebagai 

sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui hubungan higiene sanitasi penjamah makanan dengan 

jumlah bakteri  pada minuman nira yang dijual di Mojokerto. 

2. Untuk mengetahui hasil pemanfaatan penelitian hubungan higiene sanitasi 

penjamah makanan dengan jumlah bakteri pada minuman nira aren di 

Mojokerto sebagai sumber belajar biologi. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan bagi peneliti tentang perilaku higiene sanitasi 

penjamah makanan dengan jumlah bakteri pada minuman nira aren di 

mojokerto. 

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

    Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam 

tentang higiene sanitasi penjamah makanan pada minuman nira aren. 

2. Bagi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber belajar biologi SMA/MA 

kelas X semester Ganjil pada materi tentang Bakteri dan archabakteri. 

3. Bagi Masyarakat  

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat luas tentang pentingnya menjaga higiene sanitasi dalam berkontak 

langsung dengan makanan. 
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1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat di rumuskan batasan masalah 

antara lain : 

1. Subyek yang digunakan dalam penelitian 10 penjamah makanan minuman nira 

aren yang terletak tersebar di Mojokerto. 

2. Obyek yang digunakan adalah minuman nira aren yang berumur 1-2 hari 

setelah pengambilan dari pohon. 

3. Parameter yang diamati adalah skore penilaian  higiene sanitasi penjamah 

makanan minuman nira aren dan jumlah koloni bakteri yang terkontaminasi. 

4. Peneliti hanya meneliti tentang higiene sanitasi penjamah makanan hanya 

penyajian makanannya saja. 

5. Batasan perlakuan nira aren oleh penjamah makanan penjamah makanan hanya 

sebatas dalam penyajiannya saja saat dijual.  

 

1.6 Definisi Istilah 

Berdasarkan Permasalahan di atas maka definisi istilah yang dapat dirumuskan 

antara lain : 

1. Higiene sanitasi merupakan usaha untuk menghindarkan makanan 

terkontaminasi oleh bakteri yang dapat menimbulkan penyakit atau 

gangguan kesehatan, disebabkan oleh faktor makanan, orang, tempat, dan 

perlenkapannya. (Kepmenkes RI, 2003). 
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2. Penjamah makanan merupakan seseorang yang secara langsung atau tidak

langsung menangani makanan dan peralatannya, dari awal tahap persiapan,

pembersihan, pengolahan dan penganggukan (Kepmenkes RI, 2003).

3. Jumlah bakteri adalah banyaknya mikroorganisme uniseluler yang hidup

pada suatu makanan.

4. Minuman adalah salah satu kebutuhan pokok untuk memenuhi cairan

dalam tubuh manusia dan menghilangkan dahaga.

5. Nira aren merupakan Minuman legen merupakan minuman tradisional yang

terbuat dari nira siwalan yang memiliki rasa manis, berasal dari daerah

Tuban,  Jawa Timur.

6. Mojokerto adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur

Indonesia.

7. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan dalam

proses belajar mengajar yang memudahkan guru dan siswa dalam proses

pembelajaran.
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