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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan tentang Mikroba 

2.1.1. Pengertian Mikroba  

Mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat 

dilihat oleh mata telanjang, untuk melihatnya diperlukan alat mikroskop cahaya. 

Berjuta-juta bakteri hidup di sekitar lingkungan manusia namun sebagian bakteri ini 

tidak berbahaya bagi manusia, bahkan beberapa bakteri hidup dalam tubuh manusia 

berperan penting melindungi tubuh dari serangan organisme luar dan juga berperan 

dalam proses membantu pencernaan, membuat vitamin yang diperlukan oleh tubuh. 

Namun ada sebagian bakteri lain yang bersifat patogen, artinya bakteri ini dapat 

menimbulkan penyakit infeksi bahkan penyebab infeksi yang serius pada manusia.  

2.1.2. Cemaran Mikroba pada Makanan  

Makanan jajanan adalah salah satu hal yang paling laku yang relatif murah dan 

tersedia untuk banyak orang. Mereka digambarkan sebagai "berbagai makanan siap 

saji, minuman, yang dijual di jalan dan tempat-tempat umum" .  

Mereka dihargai karena rasanya, ketersediaan yang mudah, dan harga yang 

wajar. Salah satu aspek yang sangat penting terkait dengan makanan jajanan adalah 

perlunya mempertahankan status gizi sebagian besar penduduk. Makanan jajanan 
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juga merupakan sumber potensial penyakit yang ditularkan melalui makanan, 

sehingga menimbulkan masalah kesehatan utama. WHO telah menyoroti  tantangan 

yang terkait dengan keamanan pangan di bawah slogan "Dari pertanian ke piring, 

membuat makanan aman" dan juga menekankan pada berbagai cara untuk membuat 

makanan lebih aman.  

Sering diakui bahwa kurangnya kebersihan makanan di antara pedagang kaki 

lima menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui makanan. Vendor miskin dan 

tidak berpendidikan, mereka kurang memahami kebersihan makanan. Pengetahuan 

mereka yang buruk dan praktik keamanan pangan yang buruk membuat makanan 

jalanan dianggap sebagai risiko kesehatan masyarakat yang utama.  

Komposisi umum bahan makanan yang baik berasal dari hewan maupun yang 

berasal dari tumbuh-tumbuhan terdiri atas protein, karbohidrat, dan lemak. Bahan 

makanan dengan komposisi demikian merupakan medium pertumbuhan mikroba. 

Dalam pertumbuhannya, jasad renik ini bergantung kepada jenisnya, dapat 

membusukkan protein, memfermentasikan karbohidrat dan menjadikan lemak dan 

minyak berbau tengik.   

Kontaminasi bakteri pada makanan menunjukkan risiko terjadinya berbagai 

penyakit yang ditularkan melalui makanan yang berbahaya bagi kesehatan 

masyarakat dan harus dicari solusinya. Banyak studi yang menyatakan bahwa E. coli 

menyebabkan diare. Kini telah dikenal 4 golongan E. coliyang dapat menyebabkan 

diare, yaitu ETEC, EPEC, EIEC, dan EHEC. Manusia dapat terkena bakteri ini 

apabila mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah tercemar oleh feses dari    
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ternak tersebut. Escherichia coliini berbahaya karena menghasilkan toksin yang 

secara umum dikenal dengan istilah shiga toxin yang dapat menembus usus dan 

mengganggu fungsi organ lainnya. 

Cemaran adalah bahan yang tidak dikehendaki ada dalam makanan yang 

mungkin berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses reduksi makanan, dapat 

berupa cemaran biologis, kimia dan cemaran fisik yang dapat menganggu, merugikan 

dan membahayakan kesehatan manusia. Cemaran biologis adalah cemaran dalam 

makanan yang berasal dari bahan hayati, dan berupa cemaran mikroba atau cemaran 

lainnya seperti cemaran protozoa dan nematoda (BPOM, 2009).  

Tahan panas untuk setiap patogen bukanlah nilai statis. Ini adalah hasil 

interaksi antara organisme dan lingkungannya. Akibatnya, toleransi termal patogen 

pada suhu tertentu dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai kondisi. Faktor-

faktor seperti kadar lemak, aktivitas air, pH, dan tingkat zat terlarut (misalnya garam, 

natrium fosfat) semuanya telah terbukti berdampak pada kelangsungan hidup 

Salmonella, Listeria, dan STEC, dengan patogen Gram-positif lebih tahan terhadap 

inaktivasi termal daripada Gram Patogen-negatif (Aljarallah dan Adams, 2007; Jay et 

al., 2005; Fernández et al., 2007; Schultze et al., 2007). 

Cemaran mikroba adalah cemaran dalam makanan yang berasal dari mikroba 

yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Cemaran mikroba 

yang dikategorikan dapat membahayakan kesehatan manusia adalah jenis cemaran 

mikroba sesuai dengan SNI No. 01-6366-2000 pada daging, telur, susu serta 

olahannya adalah Coliform, Escherichia coli, Enterococci, Staphylococcus aureus, 
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Chlostridium sp, Salmonella sp, Champhylobacter sp, dan Listeria sp. Berikut ini 

beberapa contoh dari jenis cemaran mikroba yang ada pada daging, telur, susu dan 

olahannya:  

1. Bakteri Coliform  

Bakteri coliform adalah golongan bakteri intestinal, yaitu hidup dalam saluran 

pencernaan manusia. Bakteri coliform merupakan bakteri indikator, bakteri patogenik 

dan masuk dalam golongan mikroorganisme yang lazim digunakan sebagai indikator, 

di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu sumber air telah 

terkontaminasi oleh patogen atau tidak (Irianto, 2006).  

Bakteri coliform ini menghasilkan zat etionin yang dapat menyebabkan kanker. 

Selain itu bakteri pembusuk ini juga memproduksi bermacam-macam racun seperti 

indol dan skatol yang dapat menimbulkan penyakit bila jumlahnya berlebih didalam 

tubuh. Bakteri coliform dapat digunakan sebagai indikator karena densitasnya 

berbanding lurus dengan tingkat pencemaran air. Bakteri ini dapat mendeteksi 

patogen pada air seperti virus, protozoa, dan parasit. Selain itu, bakteri ini juga 

memiliki daya tahan yang lebih tinggi dari pada patogen serta lebih mudah diisolasi 

dan ditumbuhkan (Irianto, 2006).  

Bakteri coliform fekal adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri 

patogen. Penentuan coliform fekal menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah 

koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Selain itu, 

mendeteksi coliform jauh lebih murah, cepat dan sederhana daripada mendeteksi 

bakteri patogenik lain. Contoh bakteri coliform adalah, Esherichia coli dan 
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Entereobacter aerogenes. Jadi, coliform adalah indikator kualitas air. Makin sedikit 

kandungan coliform artinya kualitas air semakin baik (Irianto, 2006).  

2. Salmonella sp.  

Infeksi oleh bakteri genus Salmonella menyerang saluran gastrointestin yang 

mencakup perut, usus halus dan usus besar. Perjangkitan Salmonellosis bersifat 

eksplosif. Salmonella adalah bakteri gram negative, yaitu berbentuk batang, tidak 

berbentuk spora dan berisfat patogen. Bakteri ini dapat tumbuh baik pada suhu kamar 

37°C. Beberapa spesies Salmonella dapat menyebabkan infeksi makanan termasuk 

didalamnya adalah S. enteriditis vas typhimurium dan varietas lainnya serta S. 

choleraesuis. Menurut reaksi biokimiawinya, Salmonella dapat  diklasifikasikan 

menjadi tiga spesies yaitu: S. typhi, S. choleraaesuis, dan S. enteritidis. Bakteri ini 

dapat menyebabkan demam enteric, contohnya adalah demam tipus yang disebabkan 

oleh S. typhi dan S. parathypi. Pangan yang sering tercemar Salmonella adalah sosis, 

ikan asap, susu segar, es krim, cokelat susu, dan pangan yang teerbuat dari telur 

(Irianto, 2006).  

3. Escherichia coli  

Escherichia coli adalah bakteri batang, bersifat gram negative, tidak berkapsul dan 

dapat bergerak aktif. Escherichia coli umumnya diketahui terdapat secara normal 

dalam alat pencernaan manusia dan hewan. Escherichia coli yang menyebabkan 

penyakit pada manusia disebut Entero Patogenic Escherichia coli (EPEC). Ada 2 

(dua) golongan Escherichia coli penyebab penyakit pada manusia  yaitu:   
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a. Entero Toxigenix Escherichia coli (ETEC) yaitu mampu menghasilkan enterotoksin 

dalam usus kecil dan menyebabkan penyakit kolera. Waktu inkubasi penyakit ini 8-

24jam dengan gejala diare, muntah-muntah dan dehidrasi serupa kolera.  

b. Entero Invasive Escherichia coli (EIEC) yaitu mampu menembus dinding usus dan 

menimbulkan colitis (radang usus besar) atau gejala demam, sakit kepala, kejang 

perut dan diare berdarah.  

Shiga penghasil racun Escherichia coi bergaul dengan wabah dan kasus manusia 

sporadis penyakit, mulai dari diare  tanpa komplikasi, hingga hemoragik kolitis dan 

sindrom hemolitik-uremik (HUS). HUS, sebuah kehidupan komplikasi yang 

mengancam yang dapat terjadi pada 5 hingga 10% pasien. Pasien, ditandai oleh 

trombositopenia,  mikroangiopati anemia hemolitik, dan gagal ginjal akut. 

Kemampuan strain STEC untuk menyebabkan penyakit parah pada manusia tidak 

diragukan lagi terkait dengan kapasitas mereka untuk mengeluarkan toksin Stx1 dan / 

atau Stx2 Shiga, juga disebut verotoxins (8, 20). 

4. Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 μm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. 

Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 ºC, tetapi membentuk pigmen paling baik 

pada suhu kamar (20-25 ºC). Sebagian bakteri Stafilokokus merupakan flora normal 

pada kulit, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan makanan pada manusia. 

Bakteri ini juga ditemukan di udara dan lingkungan sekitar. S. aureus yang patogen 
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bersifat invasif, menyebabkan hemolisis,  membentuk koagulase, dan mampu 

meragikan manitol (Warsa, 1994).   

Infeksi oleh S. aureus ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai abses 

bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh S. aureus adalah bisul, 

jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat diantaranya pneumonia, 

mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis. S. 

aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan 

sindroma syok toksik (Ryan, et al., 1994; Warsa, 1994).  

Keracunan makanan dapat disebabkan kontaminasi enterotoksin dari S. aureus. 

Waktu serangan dari gejala keracunan biasanya cepat dan akut, tergantung pada daya 

tahan tubuh dan banyaknya toksin yang termakan. Jumlah toksin yang dapat 

menyebabkan keracunan adalah 1,0 μg/gr makanan. Gejala keracunan ditandai oleh 

rasa mual, muntah-muntah, dan diare yang hebat tanpa diserta demam (Ryan, et al., 

1994).  

Sindroma syok toksik (SST) pada infeksi S. aureus timbul secara tiba-tiba  

dengan gejala demam tinggi, muntah, diare, mialgia, ruam, dan hipotensi, dengan 

gagal jantung dan ginjal pada kasus yang berat. SST sering terjadi dalam lima hari 

permulaan haid pada wanita muda yang menggunakan tampon, atau pada anak-anak 

dan pria dengan luka yang terinfeksi stafilokokus. S. aureus dapat diisolasi dari 

vagina, tampon, luka atau infeksi lokal lainnya, tetapi praktis tidak ditemukan dalam 

aliran darah (Ryan, et al. 1994).  
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Populasi mikroorganisme dalam setiap makanan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti tersedianya Nutrien, Air, Suhu, pH Oksigen, Potensial oksidasi reduksi 

dan adanya zat penghambat. Bila jasad renik ini populasinya meningkat, maka dapat 

menimbulkan berbagai masalah antara lain :  

1. Dapat menentukan taraf mutu bahan makanan.  

2. Mengakibatkan kerusakan pangan.  

  3. Beberapa diantaranya dapat digunakan untuk membuat produk-produk pangan 

khusus.  

4. Merupakan sarana penularan beberapa penyakit perut menular.  

5. Keracunan makanan, yang tidak jarang menimbulkan kematian.  

Dengan demikian keberadaan mikroorganisme pada umumnya mikroorganisme 

pencemar, dapat menimbulkan kerugian, tapi dapat pula menjadi keuntungan 

(Supardi dan Sukamto, 1999).  

2.2  Sambal 

Sambal adalah istilah besar yang dalam kuliner Indonesia merjuk 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 (Tim Dapur Demedia, 2008). 

Sambal merupakan makanan pendamping yang menjadi bagian dan budaya 

makan yang dikenal bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sambal dapat 

dihidangkan bersamaan dengan makanan lain sebagai penyedap rasa. Tiap daerah 
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memiliki resep sambal yang berbeda beda yang sering ditambahkan dengan tanaman 

khas setempat yang dikenal di daerah tersebut. Sambal sering ditambahkan dengan 

bahan pangan yang terkenal pada suatu daerah tertentu. Hal inilah yang membuat 

sambal memiliki cita rasa yang khas pada setiap daerahnya (Tim Dapur Demedia, 

2008). 

Penambahan sambal sebagai makanan pendamping mampu mengundang 

selera makan dan mengurangi rasa hambar pada makanan. Sambal merupakan produk 

yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat karena mampu mendampingi hampir 

semua jenis makanan olahan. Tingkat konsumsi sambal yang tinggi membuat 

konsumen ingin mengkonsumsinya dalam bentuk yang praktis. Hal ini membuat 

sambal seringdijadikan sebagai peluang bisnis dalam bentuk sambal instan (Sutomo, 

2014).  

Sambal digolongkan kedalam salah satu jenis kondimen. Kondimen 

merupakan campuran rempah yang terdiri dari satu atau lebih jenis rempahdalam 

bentuklumatan rempah atau ekstrak rempah yang berfungsi untuk menguatkan flavor 

yang ditambahkan secara langsung pada makanan bukan pada saatpengolahannya 

(Farrell, 1999). 

2.3 Keamanan Pangan dalam Makanan 

Makanan yang diproduksi, diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia harus 

memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan. Makanan yang sehat 

disamping harus bergizi juga harus aman dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiolgi. 
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Keamanan pangan menurut UU No. 7 tahun 1996 yaitu suatu upaya untuk mencegah 

bahan pangan terkontaminasi benda asing, mikroba patogen dan bahan kimia yang 

beracun yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Penanganan makanan yang 

tidak tepat dapat menyebabkan penyakit yang disebut foodborne disease, yaitu gejala 

penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung 

bahan/senyawa beracun atau organisme patogen.  

Total Plate Count (TPC) atau Angka Lempeng Total (ALT) adalah seluruh koloni 

yang tumbuh pada bahan pangan ataupun produk jadi. Berdasarkan 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. (BPOM, 2009) 

Tingkat pendidikan dari penjual makanan umumnya dianggap sebagai salah satu 

faktor yang mengkompromikan makanan dan kebersihan. Meskipun kami telah 

mengamati peningkatan kualitas makanan di antara mereka yang berpendidikan 

tinggi, penjamah makanan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, khususnya 

mereka yang tidak memiliki pendidikan formal mengungguli mereka yang memiliki 

pendidikan tinggi. Sebagai contoh, penjual makanan tanpa pendidikan formal 

memiliki kinerja yang lebih baik dari orang tua yang mengetahui pengetahuan nenek 

moyang. 

Menurut Worsfold et al., perubahan perilaku dalam penanganan makanan yang 

aman dapat dicapai ketika pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari sedang 

dilatih dan digunakan. Pelatihan berkelanjutan dan dukungan manajemen adalah 

elemen penting dalam transfer pengetahuan ke dalam perilaku. Dalam hal ini, studi 
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lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang membatasi transfer 

pengetahuan ke dalam praktik makanan yang aman di antara para penjamah 

makananMakanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan 

tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya:  

1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki   

2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya.   

3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari 

pengaruh enzym, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit dan 

kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan.  

4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang 

dihantarkan oleh makanan (food borne illness) (Yuliatri, 2007). 

2.4 Sumber Belajar 

2.4.1 Pengertian Sumber Belajar  

Menurut Abdul (2008) mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan 

sebagai informasi yang dapat disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, 

yang dapat membantu siswa dalam belajar, sebagai wujud dari kurikulum. Wujudnya 

tidak terbatas baik dalam bentuk cetakan, video, perangkat lunak, maupun kombinasi 

dari beberapa bentuk yang dapat digunakan siswa dan guru. Sumber belajar juga 

dapat diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan, orang, dan benda yang 
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mengandung informasi sebagai wahana bagi siswa untuk melakukan proses 

perubahan perilaku. 

Peran dari sumber belajar memungkinkan individu dapat berubah dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi 

terampil, dan menjadikan individu dapat membedakan yang baik dan yang kurang 

baik (Rosdiana,2007). Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah  segala 

sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk mempelajari sesuatu hal, serta tidak 

terbatas pada buku saja tetapi dapat berupa, orang, alat, bahan, dan lingkungan yang 

dapat mendukung proses pembelajaran serta dapat mendatangkan manfaat dan 

menunjang individu untuk berubah ke arah yang lebih baik dapat disebut sebagai 

sumber belajar. 

2.4.2 Fungsi Sumber Belajar 

Fungsi sumber belajar menurut Rusman (2008) mempunyai fungsi sebagai 

berikut:  

1. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu. 

2. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih 

efektif dalam pembelajaran. 

3. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. 

4. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannnya. 

5. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. 
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6. Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

7. Penyajian informasi dan bahan secara lebih kongkrit. 

8. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak. 

2.4.3 Syarat Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Menurut Any (2011), sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu, 

sumber belajar yang siap digunakan dalam proses pembelajaran tanpa adanya 

modifikasi (by utilization), dan sumber belajar yang disederhanakan atau dimodifikasi 

(by design). Ilmu dan pengetahuan baru dapat dijadikan sebagai sumber belajar, 

berikut adalah syarat-syarat sumber belajar menurut Djohar dalam Suratsih (2010) 

yaitu sebagai berikut : 

a. Kejelasan Potensi 

Besarnya potensi suatu objek dan gejala untuk dapat diangkat sebagai sumber 

belajar terhadap permasalahan berdasarkan konsep kurikulum. Potensi suatu objek 

ditentukan oleh ketersediaan objek dan permasalahan yang dapat diungkap untuk 

menghasilkan fakta-fakta dan konsep-konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai 

dalam kurikulum. 

b. Kesesuaian dengan Tujuan Belajar 

Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian hasil penelitian dengan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang tercantum dalam kurikulum. 

c. Kejelasan Sasaran 
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Sasaran yang dimaksud meliputi sasaran pengamatan (objek) dan sasaran 

peruntukan (subjek). Kejelasan sasaran ini perlu dilihat sebagai pedoman untuk 

menentukan bentuk modul bagi peserta didik. 

d. Kejelasan Informasi yang dapat Diungkap 

Informasi yang akan diungkap berdasarkan hasil penelitian yang berbasis pada 

potensi lokal sehingga dekat dengan sekolah-sekolah setempat. 

e. Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan produser kerja dalam melaksanakan 

penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan bahan, cara kerja, 

pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Keterbatasan waktu di sekolah dan 

kemampuan peserta didik menjadi pertimbangan, karena itu perlu adanya pemilihan 

kegiatan yang dilaksanakan peserta didik. 

f. Kejelasan Perolehan yang Diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan kejelasan hasil berupa proses dan produk 

penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasar aspek-aspek dalam 

tujuan belajar yang meliputi: Perolehan kognitif, Perolehan afektif, dan Perolehan 

Psikomotorik. 

2.4.4 Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Pemilihan penggunaan sumber belajar akan menjadi lebih baik jika guru 

menggunakan kriteria tertentu untuk memilih penggunaan sumber belajar yang akan 

dipakai, agar penggunaan sumber belajar yang dipilih tepat dan sesuai dengan tujuan 
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suatu pembelajaran. Menurut Prastowo (2014) kriteria untuk menyeleksi penggunaan 

sumber belajar yang berkualitas dapat dibagi menjadi dua yaitu : kriteria umum dan 

kriteria khusus. Kriteria ini berlaku untuk sumber belajar yang dirancang ataupun 

sumber belajar yang dimanfaatkan. 

2.4.5 LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

Lembar kerja peserta didik adalah bahan ajar yang dapat mengurangi paradigma 

teacher centered menjadi student centered sehingga peserta didik lebih aktif 

(Prastowo, 2014). LKPD dapat berperan sebagai bahan ajar yang lebih mengaktifkan 

peserta didik, mempermudah untuk memahami materi yang diberikan, sebagai bahan 

ajar ringkas dan kaya akan tugas untuk melatih peserta didik. Secara garis besar 

LKPD berperan untuk memudahkan dan mengarahkan pelaksanaan proses 

pembelajaran peserta didik. 
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2.6 Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

diantaranya 

Uji Cemaran Mikroba 

Pengolahan makanan 

Mencegah kontaminasi hasil 

produksi 

Harga relatif terjangkau dan 

tingginya minat masyarakat 

Sambal 

Sarana dan prasarana yang 

kurang mendukung 

Cemaran kontaminasi bakteri 

dan penyakit bawaan makanan 

Cemaran kontaminasi bakteri 

dan penyakit bawaan makanan 

Uji TPC (menghitung jumlah 

koloni bakteri) 

Sumber belajar biologi 

LKPD  Materi Bakteri kelas X 

SMA 
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 


