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1.1 Latar Belakang 

 Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer dari manusia selain 

sandang dan papan. Pangan memegang peranan penting dalam kehidupan 

manusia, oleh karena itu dibutuhkan suatu jaminan bahwa pangan yang 

dikonsumsi sehari-hari oleh manusia memiliki tingkat keamanan yang tinggi, 

sehingga manusia dapat bebas dari serangan penyakit atau bahaya yang berasal 

dari makanan. Pemerintah menyadari pentingnya keamanan pangan yang 

dikonsumsi oleh manusia sehingga menetapkan Undang-Undang nomor 7 tahun 

1996 yang mengatur tentang pangan di Indonesia.  

 Keamanan pangan merupakan sebuah isu yang harus diperhatikan secara 

seksama untuk menjaga tingkat kesehatan dari masyarakat. Kasus keracunan 

pangan pada tahun 2007 terdapat 179 kasus, sedangkan pada tahun 2008 terdapat 

152 kasus keracunan makanan yang didominasi oleh cemaran mikroba (Pratiwi et 

al., 2009). Salah satu jenis cemaran yang dapat mengkontaminasi makanan ialah 

mikroba, hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa penyebab Kejadian 

Luar Biasa oleh mikroba dari tahun 2001 – 2009 memiliki rata-rata persentase 

sebesar 23,41% (BPOM, 2010). Menurut BPOM (2005), data yang diperoleh dari 

Badan POM memaparkan bahwa golongan masyarakat yang sering terkena kasus 

keracunan pangan ialah golongan anak-anak sekolah dasar.  

 Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar sangat rentan 

mengalami kasus keracunan pangan yang disebabkan oleh kegemaran anak-anak 



tersebut untuk mengkonsumsi makanan jajanan yang terdapat di dalam sekolah 

maupun di sekeliling sekolah mereka. Kegemaran untuk mengkonsumsi jajanan 

tidak selamanya merupakan tabiat yang buruk, namun konsumsi jajanan yang 

tidak memiliki tingkat keamanan pangan yang cukup tinggi dapat menyebabkan 

anak-anak sekolah dasar terkena kasus keracunan pangan dengan mudah. Barnadi 

(2009), menyatakan bahwa berdasarkan sebuah studi terhadap tingkat keamanan 

jajanan anak-anak yang dilakukan di kota Semarang, diperoleh hasil yang 

menyatakan bahwa sebesar 66,67% jajanan anak tidak memenuhi syarat kesehatan 

karena mengandung angka lempeng total sebesar 32,72%, sakarin 29,01%, 

siklamat 24,69%, MPN coliform 16,05%, rhodamin-B 8,64%, dan formalin 

sebesar 3,09%.  

 Mengacu pada informasi yang diperoleh dari Barnadi (2009), diperoleh 

hasil bahwa cemaran mikrobiologis merupakan jenis cemaran tertinggi yang 

mengkontaminasi makanan jajanan di Semarang, yaitu cemaran angka lempeng 

total sebesar 32,72%. Hal ini dapat dikarenakan makanan jajanan terpapar 

terhadap udara, sehingga sangat rentan mengalami kontaminasi mikrobiologis 

(Winarno, 2004). Tingginya cemaran mikrobiologis yang diperoleh dari hasil 

studi tersebut setidaknya memberikan gambaran umum tentang cemaran 

mikrobiologis yang mengkontaminasi makanan jajanan. Hal ini perlu 

ditindaklanjuti karena anak-anak sering mengkonsumsi makanan jajanan di 

sekeliling sekolah mereka tanpa mengetahui bahaya mikrobiologis dari makanan 

jajanan yang mereka konsumsi. Penelitian tentang tingkat keamanan makanan 

jajanan secara mikrobiologis di daerah Karawaci masih jarang dilakukan, oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian tentang keamanan makanan jajanan dari 



aspek mikrobiologis, yang diharapkan dapat membentuk kesadaran dari para 

masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang mereka 

konsumsi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Jajanan di dalam sekolah maupun di sekeliling sekolah sangat rentan 

terkontaminasi oleh bakteri patogen yang dapat menyebabkan keracunan 

makanan, bahkan dapat berakibat lebih buruk pada kematian dari anak-anak yang 

mengkonsumsi jajanan tersebut. Tingkat keamanan jajanan sangat penting untuk 

diperhatikan karena jajanan tidak akan pernah lepas dari kehidupan anak – anak 

sekolah. Pengujian keamanan mikrobiologis makanan jajanan perlu dilakukan 

untuk mengetahui tingkat keamanan dari makanan jajanan yang sering 

dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk memperoleh data 

mikrobiologis secara kualitatif dan kuantitatif yang mencemari makanan jajanan 

dari sekolah dasar, sehingga dapat memberikan informasi kepada para pedagang 

agar meningkatkan kualitas keamanan dari makanan yang mereka jual. 

 

 

 

 



1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini ialah: 

1. Untuk menentukan persepsi siswa-siswi SDN Bencongan 1, 2, 6, dan 7 

terhadap tingkat kebersihan makanan jajanan dan lingkungan dijualnya 

makanan jajanan tersebut. 

2. Untuk menentukan frekuensi jajan dan jenis jajanan yang sering dikonsumsi 

oleh siswa-siswi SDN Bencongan 1, 2, 6, dan 7. 

3. Untuk memperoleh hasil makanan yang memiliki tingkat cemaran mikroba 

tertinggi secara kuantitatif. 

4. Untuk memberikan informasi bahaya mikrobiologis dari jajanan di SDN 

Bencongan 1, 2, 6, dan 7 melalui perolehan data kuantitatif dan kualitatif 

kepada pihak SDN Bencongan 1, 2, 6, dan 7.  

5. Untuk menentukan cemaran logam Cu, Zn, Pb dan Hg yang mengkontaminasi 

makanan yang dijual di SDN Bencongan 1, 2, 6, dan 7. 

 

 


