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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kondisi yang menjadi trend sekarang ini yaitu adanya perilaku masyarakat 

yang mengkonsumsi makanan pedas berlebihan, dimana perilaku tersebut lebih 

dikarenakan adanya perilaku sesaat yang tidak memperhatikan efek samping terhadap 

risiko dengan banyak mengkonsumsi pedas tersebut. Trend atas perilaku masyarakat 

telah menjadi salah satu gaya hidup sehingga perilaku tersebut telah menjadi hal yang 

biasa dilakukan oleh hampir semua masyarakat tanpa memperhatikan efek samping 

yang dapat terjadi. 

Beberapa risiko dengan mengkonsumsi makanan pedas secara berlebihan 

yaitu dapat meningkatkan asam lambung, adanya gangguan lambung akut, 

selanjutnya terjadinya peradangan (Thakur, 2012). Selain risiko tersebut adapun 

risiko terjadinya kontaminasi bakteri pada makanan pedas apabila pada saat 

pengolahan tidak dilakukan dengan baik. 

Bahaya biologi (mikroba) pada pangan perlu mendapat perhatian karena jenis 

bahaya ini sering menjadi agen penyebab kasus keracunan pangan. Escherichia coli 

merupakan bakteri pathogen yang sering menyebabkan keracunan pangan dan juga 



2 

 

 

menjadi salah satu mikrobioindikator sanitasi. Sedangkan adanya Staphylococcus 

aureus mengidentifikasi praktik hygiene yang kurang (Lukman, 2014) 

 Sumber cemaran penyebab jajanan dapat terkontaminasi oleh bakteri 

Staphylococcus aureus ialah tangan penjamah jajanan yang tidak higienis, wadah/ 

peralatan/ tempat menjajakan jajanan kurang bersih, serta adanya kontaminasi dari 

udara yang dapat memicu adanya kontaminasi pada jajanan tersebut. Selain itu, 

bakteri Staphylococcus aureus ini terdapat dalam mulut, hidung, tenggorokan, mata, 

dan telinga. Penyebab jajanan terkontaminasi bakteri ini karena pengolah jajanan 

secara sadar atau tidak sadar menyentuh mulut atau melalui saluran pernafasan. 

  Makanan dapat dilihat kualitas higiene dan sanitasi dengan menggunakan 

metode TPC (Total Plate Count). Metode Total Plate Count (TPC) atau Angka 

Lempeng Total (ALT) adalah seluruh koloni yang tumbuh pada  bahan pangan 

ataupun produk jadi. Persyaratan Peraturan Kepala Badan Pengawas Badan dan 

Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 yaitu tidak 

lebih dari 1 x 104. Dengan adanya metode ini, dapat terihatjumlah koloni bakteri yang 

tumbuh dari suatu makanan. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis 

kontaminasi bakteri pada makanan atau olahan sambal di daerah kecamatan Dau 

kabupaten Malang , sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi 

berupa draft LKPD materi pencemaran  SMA kelas X pada materi dengan SK 

Perubahan Lingkungan/Iklim Dan Daur Ulang Limbah dan KD Menganalisis data 

perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan perubahan tersebut bagi 
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kehidupan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Uji 

Cemaran Mikroba pada Beberapa Sampel Sambal Makanan di Daerah 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai Sumber Belajar Biologi”.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Adakah terdapat cemaran  bakteri pada sambal makanan di daerah Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana nilai total koloni bakteri pada sambal makanan di daerah Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana kajian hasil penelitian ini dimanfaatkan menjadi sumber belajar biologi 

berupa draft LKPD  untuk SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya bahan pencemar biologi pada sambal makanan 

di daerah Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui nilai total koloni bakteri pada sambal sambal makanan di 

daerah Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat di manfaatkan sebagai sumber Belajar biologi 

berupa draft LKPD untuk SMA pada materi sistem pencernaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas,  maka manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Secara Teoritis 

1. Mengetahui  identifikasi ada tidaknya bahan pencemar biologi pada sambal 

makanan di daerah Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu-ilmu biologi 

khususnya bidang keamanan pangan tentang uji cemaran mikroba sambal. 

3. Pada aspek pendidikan, hasil penelitian dapat diimplementasikan sebagai 

sumber belajar biologi berupa draft LKPD pada materi pencernaan. 

2. Secara Praktis 

1. Sebagai informasi kepada pemilik pedagang nasi dan konsumen dalam hal 

ini masyarakat terutama Mahasiswa, terhadap aman tidaknya produk 

makanan yang dikonsumsi. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, sehingga 

penelitian ini dibatasi hanya pada  penelitian uji cemaran mikroba pada beberapa 
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sampel sambal makanan di daerah Kecamatan Dau Kabupaten Malang, tidak pada 

proses pembelian bahan dan pembuatan sambal oleh pedagang. 

1.6 Definisi Istilah 

1. 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 besar sehingga apabila ada 

interaksi yang tinggi dengan lingkungan menyebabkan terjadinya konversi zat 

yang tinggi pula. 

2. Sambal adalah istilah besar yang dalam kuliner Indonesia merajuk pada saos 

pedas. Secara garis besar, sambal berbahan utama cabai dan ditambah bahan 

lain seperti garam dan terasi. Sambal bermacam-macam variasi, diantaranya 

sambal terasi, sambal bawang dan sambal tomat. 

3. Mutu mikrobiologis adalah analisis baik bahan baku (air) maupun bahan 

kemas terhadap mikroorganisme patogen yang bersifat racun dan apabila 

dibiarkan berada dalam produk dapat memberi pengaruh buruk untuk 

kesehatan tubuh (Sera,2012). 

4. Metode Total Plate Count (TPC) atau Angka Lempeng Total (ALT) adalah 

seluruh koloni yang tumbuh pada  bahan pangan ataupun produk jadi. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen POM Nomor: 03726/B/SK/VII/89, batas 

ALT pada makanan adalah 1 x 106 koloni/gr (BPOM,2007). 

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) 

 


