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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

 Jajanan pasar merupakan salah satu jenis makanan yang dikenal dan banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat. Jajanan ini biasanya dijual di pasar tradisional, 

pasar semi modern serta pasar modern. Masyarakat cenderung mengonsumsi 

makanan yang dijual dipasar, sehingga kebersihan dan kehigienisan sangatlah 

penting. Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 

2011 mengungkapkan bahwa makanan yang berada di wilayah Indonesia,  baik 

dari hasil produksi sendiri maupun impor kemudian diedarkan harus sesuai 

dengan ketentuan keamanan makanan untuk mencegah gangguan kesehatan 

akibat cemaran bahan kimia maupun biologis. Tetapi pada kenyataan di lapangan 

para pedagang kurang memperhatikan keamanan maupun kebersihan dari 

makanan yang dijualnya. 

 Menurut BPOM pada tahun 2003 ditemukan bahwa dari 18 kasus keracunan 

sebanyak 83,3% diduga disebabkan oleh bakteri patogen. Demikian pula pada 

tahun 2004 dan 2005, yaitu sebanyak 60% dari 41 kasus keracunan dan 72,2% 

dari 53 kasus keracunan juga diduga karena adanya mikroorganisme, terutama 

bakteri patogen. Selebihnya disebabkan oleh zat kimia dan lain-lain (yang telah 

diketahui). Sebagian besar kasus keracunan makanan bersumber pada makanan 

siap santap yang diolah oleh industri jasa boga, sedangkan lainnya berasal dari 

pengolahan rumah tangga yang diolah untuk konsumsi massal (Irianto, 2013).  

  Penyebab keracunan luar biasa (KLB) keracunan pangan tahun 2016 adalah 

masakan rumah tangga sebanyak 29 kejadian (49,15%), pangan jajanan atau siap 

saji sebanyak 12 kejadian (20,34%), diikuti pangan olahan dan pangan jasa boga 

masing-masing sebanyak 9 kejadian (15,25%). Pangan jajanan memiliki 

persentase cukup tinggi sebagai jenis pangan penyebab keracunan luar biasa 

(KLB) (BPOM, 2016). 
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 Di seluruh dunia, penyakit yang disebabkan oleh makanan terutama diare 

merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi. Di negara 

Indonesia, diare merupakan masalah kesehatan masyarakat karena morbiditas 

dan mortalitasnya yang masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh 

Subdit Diare, Departemen Kesehatan dari tahun 2000 s/d 2010 terlihat 

kecenderungan insidens naik. Pada tahun 2000 penyakit Diare 301/ 1000 

penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374 /1000 penduduk, tahun 2006 naik 

menjadi 423 /1000 penduduk dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk 

(Kemenkes, 2011). Kasus infeksi Salmonella di Indonesia juga cukup banyak 

dan mengkhawatirkan. Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara dengan 

kejadian endemik salmonellosis tertinggi di Asia setelah Cina dan India, dan 

diikuti Pakistan dan Vietnam (Ochia, 2008). 

Berdasarkan UU Makanan No. 7 tahun 1996, keamanan makanan adalah 

kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan dari kemungkinan 

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

membahayakan kesehatan manusia. Analisis mikrobiologi penting dalam 

menentukan keamanan dan kualitas dari suatu makanan, oleh sebab itu pada 

penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri pada jajanan pasar yang 

dijual di beberapa pasar semi modern dan pasar tradisional di Kabupaten 

Banyumas. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dirumusan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat cemaran bakteri pada jajanan pasar kue basah yang dijual di 

beberapa pasar semi modern dan pasar tradisional di Kabupaten Banyumas? 

2. Apakah jumlah koloni bakteri pada jajanan pasar kue basah yang dijual di 

beberapa pasar semi modern dan pasar tradisional di Kabupaten Banyumas 

memenuhi standar batas maksimal yang ditetapkan BPOM? 
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3. Apakah didalam sampel jajanan pasar kue basah di beberapa pasar semi 

modern dan pasar tradisional di Kabupaten Banyumas terdapat bakteri E. coli 

dan Salmonella sp ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menentukan cemaran bakteri pada jajanan pasar kue basah yang dijual di 

beberapa pasar semi modern dan pasar tradisional di Kabupaten Banyumas. 

2. Menentukan jumlah koloni bakteri pada jajanan pasar kue basah yang di jual 

di beberapa pasar semi modern dan pasar tradisional di Kabupaten 

Banyumas 

3. Mengidentifikasi adanya bakteri E. Coli dan Salmonella sp pada jajanan 

pasar kue basah yang dijual di beberapa pasar semi modern dan pasar 

tradisional di Kabupaten Banyumas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Dapat mengaplikasikan ilmu yang pernah didapat di Program Studi Farmasi 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan menambah wawasan dalam 

bidang identifikasi dan isolasi bakteri pada makanan. 

2. Bagi Institusi Akademis 

Menambah informasi dalam bidang mikrobiologi pangan. 

3. Bagi Masyarakat 

 Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai kemungkinan adanya 

bakteri dalam makanan sehingga masyarakat bisa lebih berhati hati untuk 

membeli makanan. 
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