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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Makanan atau pangan merupakan kebutuhan utama manusia untuk 

menjaga kelangsungan hidupnya. Makanan yang dibutuhkan manusia yaitu 

makanan yang sehat dan bersih dari senyawa asing atau cemaran. Cemaran dapat 

berupa cemaran fisik, kimia, biologi dan mikrobiologi. Keberadaan cemaran akan 

mempengaruhi tingkat keamanan makanan untuk dikonsumsi. Cemaran yang 

terdapat dalam bahan pangan dapat menimbulkan penyakit seperti keracunan dan 

yang paling berbahaya yaitu dapat menimbulkan kematian, sehingga aspek 

keamanan pangan merupakan hal yang mutlak dalam dunia pangan.  

 Keamanan pangan berhubungan dengan semua aspek yang mempengaruhi 

kesehatan manusia, terutama racun yang terkandung dalam makanan. Keracunan 

pada makanan umumnya disebabkan oleh kontaminasi mikroba sebesar 90% 

(Purtiantini, 2010). Kontaminasi mikroba berasal dari air, tanah, udara, peralatan 

yang digunakan, dan badan manusia. Kontaminasi terjadi karena mikroba masuk 

ke tubuh manusia melalui makanan yang dikonsumsi oleh manusia dan tanpa 

disadari bahwa makanan sudah tercemar oleh mikroba.  

 Kasus keracunan makanan di Indonesia sampai tahun 2010 masih tetap 

terjadi seperti beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi di Indonesia. 

Kasus keracunan ini terjadi pada anak sekolah yang dikarenakan mengkonsumsi 

jajanan yang tercemar kontaminasi mikrobiologi dan para tamu hajatan yang 

mengkonsumsi makanan siap saji. Menurut Tanjung (2010), kasus keracunan di 
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Medan menimbulkan korban sebanyak 98 orang dan 30 orang merupakan siswa 

SD Inpres (Instruksi Presiden). Keracunan ini diduga karena makanan dan 

minuman yang dikonsumsi sudah terkontaminasi bakteri Staphylococcus. 

Menurut Kurniawan (2010), kasus keracunan di Purwakarta disebabkan daging 

ayam dari kotak makanan. Gejala yang menimbulkan korban sebanyak 87 orang 

yaitu mual, muntah, dan pusing. Kasus keracunan makanan yang terbaru yaitu 

puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri di Bogor mengalami keracunan akibat 

mengkonsumsi makanan jajanan di pinggir sekolah. Siswa ini mengalami mual-

mual, sakit perut, pusing, dan lemas (Gunawan, 2010). 

 Siswa sekolah terutama siswa SD merupakan subyek yang paling rentan 

terhadap keamanan pangan. Hal ini dikarenakan siswa SD belum dapat 

memahami tentang keamanan pangan secara jelas dan tepat akibat kurangnya 

pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah mengenai keamanan pangan. 

Pendidikan keamanan pangan yang belum terlaksana dengan baik akan 

menyebabkan semakin meningkatnya kasus keracunan makananpadaanak 

sekolah. Menurut Prabowo (2008), sebanyak 45% jajanan pangan olahan dan siap 

saji di lingkungan sekolah tercemar bahaya pangan mikrobiologis dan 

kimia.Tingginya tingkat kontaminasi ini menunjukkan tingginya risiko siswa 

menderita keracunan akibat rendahnya keamanan dari makanan yang umumnya 

dijual di lingkungan sekolah seperti kantin. Menurut Antasari (2010), badan POM 

telah menguji sebanyak 150 sekolah dan didapatkan hasil bahwa 30% makanan 

jajanan sekolah dapat meracuni siswa, seperti senyawa kimia dan cemaran 

Salmonella. 
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 Kantin merupakan sarana yang terdapat di sekolah untuk menyediakan 

kebutuhan makanan dan minuman bagi siswa. Kebersihan kantin akan 

mempengaruhi kebersihan dan keamanan makanan yang disediakan. Tingkat 

keamanan makanan akan mempengaruhi tingkat kesehatan yang mengkonsumsi 

makanan tersebut. Menurut Koro et al. (2010), semakin tinggi tingkat ekonomi 

dari suatu tempat maka semakin tinggi juga keamanan pangannya.  

 Keamanan pangan di kantin sekolah merupakan aspek yang masih jarang 

diteliti di Indonesia. Setiap sekolah memiliki kantin yang kondisi kebersihannya 

berbeda-beda, terutama dari segi kebersihan makanan yang dijual dan cara 

penanganannya. Pengaruh kondisi ekonomi sekolah yang rendahterhadap kualitas 

kebersihan makanan yang dijual di kantin masih belum terbukti secara akurat 

sehingga penelitian mengenai keamanan pangan ini harus dilakukan. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

 Murid sekolah dasar merupakan subyek yang paling rentan terhadap 

keamanan pangan. Beberapa kasus keracunan yang terjadi di Indonesia 

disebabkan karena makanan jajanan yang terdapat di lingkungan sekolah sudah 

tercemar oleh mikroba. Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara 

mikrobiologis mengenai makanan yang aman untuk dikonsumsi dan makanan 

yang tidak aman untuk dikonsumsi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 
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 Tujuan umum penelitian ini yaitu memperoleh data kualitatif dan 

kuantitatif mengenai kondisi keamanan pangan yang ditinjau dari segi 

mikrobiologis terhadap jajanan di kantin sekolah SD Atisa Dipamkara Karawaci 

serta membantu pihak sekolah dan kantin dengan memberikan bukti tingkat 

kontaminasi pada makananyang diuji sehingga menjadi pengetahuan dan saran 

untuk meningkatkan keamanan makanan. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian ini yaitu mendeskripsikan perbandingan tingkat 

kelas yang paling banyak mengkonsumsi makanan jajanan di kantin, tingkat 

konsumsi antara siswa dan siswiSD Atisa Dipamkara Karawaci, makanan yang 

paling diminati, makanan yang diduga menyebabkan penyakit, dan menentukan 

makanan terpilih untuk diuji secara mikrobiologi dan kimia.  

 


