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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Keracunan pangan merupakan suatu kasus yang cukup banyak ditemukan, 

khususnya di Indonesia.Kasus keracunan pangan selalu terjadi hampir setiap 

tahun di Indonesia dan jumlah kejadiannya cukup tinggi. Pada tahun 2007 

ditemukan 179 kejadian dan pada tahun 2008 ditemukan 152 kejadian (Pratiwi et 

al., 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Badan POM di 26 propinsi 

menunjukkan bahwa 49,43% dari jajanan yang dikonsumsi oleh siswa sekolah 

dasar tidak memenuhi syarat mutu yang baik (Badan POM1, 2007). 

Kasus keracunan pangan terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap 

keamanan pangan di Indonesia dan yang menjadi penyebab terjadinya keracunan 

pangan tersebut umumnya merupakan akibat dari kontaminasisecara 

mikrobiologis oleh mikroba patogen pangan.Hampir 90% kasus keracunan pangan 

diakibatkan oleh kontaminasi mikroba patogen pangan (Winarno, 

2004).Kontaminasi ini umumnya terjadi akibat penanganan yang salah terhadap 

makanan yang diolah sehingga memungkinkanmikroba patogen pangan 

mengkontaminasi makanan tersebut.Kesalahan selama penanganan inilah yang 

membuat mutu makanan menjadi kurang terjaga dengan baik dan dapat 

mengganggu kesehatan konsumennya. 

Keracunan pangan dapat menyerang semua orang, terlebih siswa/i sekolah 

dasaryang cenderung memiliki tingkat ketahanan fisik yang lebih rendah.Daya 

beli makanan jajanan yang tinggi juga berpotensiterpapar kontaminasi 
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tersebut.Adanya sedikit kontaminasi pada makanan yang mereka makan, dapat 

mengakibatkan gangguan terhadap fisik mereka.Siswa sekolah dasar umumnya 

masih belum paham mengenai keamanan pangan.Mereka hanya membeli jajanan 

yang mereka anggap nikmat, namun tidak mengetahui kandungan di dalam 

jajanan tersebut (Bredbenner et al., 2010). 

Penelitian mengenai keamanan mikrobiologis makanan jajanan di kawasan 

kantin sekolah, khususnya sekolah dasarterlihat masih jarang dilakukan.SD Dian 

Harapan Karawaci merupakan salah satu sekolah dasar yang masuk dalam kelas 

ekonomi tinggi di daerah Karawaci.Hal ini dapat dilihat dari biaya SPP bulanan di 

sekolah tersebut yaitu sebesar Rp 1.750.000.Berdasarkan hal tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat keamanan mikrobiologis di dalam 

kantin sekolah dasar yang memiliki tingkat daya beli yang cukup tinggi dengan 

harga jajanan yang relatif lebih tinggi pula. 

1.2 Perumusah Masalah 

 Makanan jajanan di sekolah dapat terkontaminasioleh mikroorganisme 

karena adanya kesalahan selama proses preparasi, pengolahan, serta penyajian 

makanan tersebut. Kontaminasi tersebut dapat menyebabkan keracunan pangan 

dan menurunkan tingkat kesehatan siswa/isekolah dasar karena siswa/i pada usia 

tersebut memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan orang 

dewasa.Pengujian mikrobiologispada makanan jajanan di sekolah-sekolah di 

daerah Tangerang masih sangat jarang dilakukan, sehingga diperlukan adanya 

penelitian untuk mengetahui tingkat keamanan makanan jajanan tersebut. 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

informasi mengenai kontaminasi mikrobiologispada makanan jajanan di kantin 

sekolah dasar sehingga dapatmemberikan tambahan pengetahuan, informasi, serta 

meningkatkan sistem keamanan pangan mulai dari tingkat sekolah dasar agar 

kesehatan siswa/i dapat dipertahankan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi dan menggolongkan makanan jajanan yang terdapat di 

sekolah dasar Dian Harapan Karawaci. 

2. Menentukan  jumlah total mikroba yang mengkontaminasi sampel makanan 

yang diteliti, serta menentukan data kuantitatif dan kualitatif tentang 

mikroorganisme yang ada pada sampel makanan jajanan. 

 

  


