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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Makanan merupakan kebutuhan mendasar bagi hidup manusia, akan 

tetapi makanan juga sangat mungkin menjadi penyebab terjadinya gangguan 

dalam tubuh. Salah satu cara untuk memilihara kesehatan adalah dengan 

mengkonsumsi makanan yang aman, yaitu memastikan bahwa makanan 

tersebut tidak terkontaminasi. Kontaminasi dapat menyebabkan makanan 

tersebut menjadi media bagi suatu penyakit. Penyakit yang ditimbulkan oleh 

makanan yang terkontaminasi disebut penyakit bawaan makanan (food-

borned diseases) (Prayitno, 2015). 

Adanya berbagai cemaran berbahaya  pada pangan dapat 

mengakibatkan munculnya foodborne disease, yaitu penyakit pada manusia 

yang disebabkan oleh makanan dan minuman yang tercemar. Cemaran 

biologis pada pangan dapat berupa bakteri, virus, parasit, kapang, atau 

cendawan. Cemaran biologis yang paling berbahaya dan dapat 

mengakibatkan wabah penyakit pada manusia ialah bakteri patogenik, 

antara lain Salmonella spp, Escherichia coli, Bacillus anthracia, 

Clostridium spp, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp, Vibrio 

cholerae, Enterobacter sakazakii, Shigella, Bacilus cereus, dll. Bahan 

pangan yang terkontaminasi bakteri patogenik jika dikonsumsi oleh manusia 

akan menimbulkan gejala klinis antara lain berupa sakit perut, mual, 
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muntah, diare, kram (kejang) perut, sakit kepala, tiadak ada nafsu makan, 

demam bahkan dapat mengakibatkan dehidrasi (Kusumaningsih, 2010). 

Bakteri Coliform digunakan sebagai indikator tercemarnya air atau 

makanan karena keberadaannya merupakan indikasi terjadinya kontaminasi 

oleh bakteri patogen, Coliform merupakan bakteri gram negatif dan 

berbentuk batang yang merupakan bagian dari mikroba normal saluran 

pencernaan manusia dan hewan (Chandra,2007). Bakteri golongan 

Enterobacter, Shigella, Proteus, Salmonella dan Escherichiacoli termasuk 

kedalam jenis bakteri Coliform . 

WHO memperkirakan 600 juta orang di dunia jatuh sakit setelah 

makan makanan yang terkontaminasi dan 420.000 meninggal setiap tahun, 

yang mengakibatkan hilangnya 33 juta masa hidup sehat (DALYs). Anak-

anak di bawah usia 5 tahun membawa 40% dari beban penyakit bawaan 

makanan, dengan 125.000 kematian setiap tahunnya (WHO, 2017). 

 Badan Penyelenggaraan Obat dan Makanan Republik Indonesia  

menyatakan bahwa pada tahun 2014, data kejadian luar biasa (KLB) 

keracunan pangan yang dihimpun badan POM RI menunjukkan 47 kasus 

sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 84. Data KLB yang dilaporkan jauh 

menurun jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu 115 

kejadian (2011),128 kejadian (2012). Adapun urutan jenis makanan yang 

diduga menyebabkan keracunan pangan adalah 17 kejadian (36%) masakan 

rumah tangga; 13 kejadian (28%) pangan jasa boga; 12 kejadian (26%) 

pangan jajanan; dan 5 kejadian (11%) pangan olahan, di mana umumnya 
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pangan jajanan dan pangan jasa boga dihasilkan oleh industri pangan siap 

saji. (Badan POM RI, 2015). 

KLB keracunan pangan di Indonesia, Propinsi Jawa Tengah tiga tahun 

terakhir menjadi penyumbang KLB keracunan pangan tertinggi. KLB 

keracunan pangan di Jawa Tengah tahun 2011 sebanyak 14 kejadian, jumlah 

orang yang terpapar pada KLB tersebut sebesar 3.121 orang dengan AR 

27,40% (855 kasus) dan CFR 0,11% (1 kasus) (BPOM RI, 2011). Tahun 2012 

KLB keracunan pangan di Jawa Tengah sebanyak 13 2 kejadian, jumlah orang 

yang terpapar sebesar 823 orang dengan AR 73% (600 kasus) dan CFR 1% (6 

kasus) (BPOM RI, 2012). Sedangkan tahun 2013 KLB keracunan pangan di 

Jawa Tengah sebanyak 17 kejadian, jumlah orang yang terpapar sebesar 4.935 

orang dengan AR 19,30% (952 kasus) dan CFR 0,1% (1 kasus) (BPOM RI, 

2013).  

KLB Keracunan makanan di Kalbar, Berdasarkan data Dinkes 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun (2015 - 2017) melaporkan 

bahwa di provinsi kalimantan barat terjadi adanya kasus KLB setiap 

tahunnya, seperti keracunan makanan. Pada tahun 2015 terjadi keracunan 

makanan berjumlah 45 kasus, meningkat di tahun 2016  menjadi 316 kasus 

dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 538 kasus. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada tahun (2014 -

2016) melaporkan bahwa dikota pontianak terjadi adanya kasus KLB setiap 

tahunnya, seperti keracunan makanan. Pada tahun 2014 terjadi keracunan 

makanan berjumlah 2 orang, kemudian tahun 2015 terjadi keracunan 

makanan berjumlah 22 orang dan tahun 2016 terjadi keracunan makanan 
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berjumlah 8 orang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada 

tahun 2014 angka kesakitan diare mencapai 21,50 per 1.000 penduduk dan  

Pada tahun 2015 meningkat menjadi 22,24 per 1.000 penduduk. 

Pada umumnya tingkat hygiene makanan yang dikonsumsi banyak di 

pengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya dari segi pengolahan, 

pengangkutan, penyajian sampai pencucian sebagai media pembersih 

peralatan makanan. Air yang dipakai dalam  pencucian tersebut harus 

memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam (Permenkes, 1990). 

Berdasarkan Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 

492/MENKES/Per/IV/2010 yang ditetapkan tentang Persyaratan Kualiatas 

Air Minuman Batas Cemaran Bakteri Coliform. yaitu 0 MPN/100 mL 

sampel. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh Arisman 

(2000) di Kota Palembang didapatkan hasil bahwa hanya 6,6% penjamah 

makanan yang mengenakan celemek pada saat bekerja dan ditemukan 

11,1% penjamah makanan yang mempunyai perilaku suka menggaruk 

kepala dan hidung pada saat sedang bekerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah (2016). Menunjukkan 

bahwa kualitas air diperoleh hasil signifikansi sebesar PR = 1,250 (95% CI 

= 0,806 – 1,938). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air mempunyai risiko 

untuk mencemari produk es dawet sebesar 1,25 kali, dan hasil analisis 

menunjukkan signifikansi dengan nilai P = 0,023. nilai P value lebih kecil 

dari nilai alpha (0,05). Penelitian yang dilakukan oleh isnawati (2012) 
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menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi hgyiene 

penjamah dengan kebeadaan bakteri coliform pada minuman jajanan dengan 

nilai p=0,035. 

Berdasarkan survey di pontianak Es cendol merupakan salah satu minuman 

yang diminati  oleh  masyarakat di kota pontianak.  Hal ini dikarenakan es cendol 

rasanya enak dan menyegarkan serta harganya yang terjangkau,  maka tidak heran 

penjual es cendol begitu banyak di pingir  jalan. Hasil survey kondisi sanitasi 

penjualan, ditemukan tempat pencucian gelas disimpan ditempat yang 

terbuka dan proses pencuciannya mengunakan ditergen, sedangkan hgyiene 

perorangan si penjual sudah ada yang memenuhi persyaratan seperti 

memakai tutup kepala, pakaian yang bersih,rambut yang rapi, dan kuku 

dalam keadaan bersih..   

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 5 pedang es cendol 

dipontianak didapatkan kebersihan pengolahan minuman masih kurang 

memenuhi syarat kesehatan, diantaranya 2 penjamah makanan tidak 

memakai tutup kepala (40%), 5 penjamah tidak menggunakan pakaian 

kerja/ celemek (100%), 5 penjamah tidak menyediakan tong sampah 

(100%), 5 penjamah menggunakan kain lap berulang-ulang (100%), dan 5 

penjamah dalam proses pengolahan minuman tidak menggunakan sarung 

tangan (100%).  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang ada di Kota Pontianak 

terdapat 36 pedagang es cendol berada di pinggiran jalan yang tersebar 

dibeberapa 5 kecamatan. Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan 

terhadap 5 pedagang es cendol menunjukkan bahwa semua 5 sampel (100 
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%) terkontaminasi bakteri coliform. Sampel dengan total bakteri Coliform 

paling sedikit adalah sampel No. 3 dan 4 (Kota Baru) dengan 360 MPN/100 

mL. Sedangkan sampel dengan total bakteri Coliform paling banyak adalah 

sampel No. 1, 2, dan 5 (Purnama, Kota Baru, Untan ) dengan 510 MPN /100 

mL. Lima sampel yang diteliti semuanya tidak memenuhi syarat batas 

maksimal total bakteri Coliform yang ditetapkan Peraturan Menteri 

Kesehatan No.492/MENKES/Per/IV/2010. yaitu 0 MPN/100 mL sampel 

(Data Primer, 2018). 

Dalam hal ini dampak kesehatan yang akan terjadi dimasyarakat 

adalah penyakit bawaan makanan. Foodborne disease/ penyakit bawaan 

makanan adalah penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan 

atau minuman yang tercemar , disebabkan oleh agen penyakit yang masuk 

kedalam tubuh melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi. Karena 

media yang tidak diperhatikan kebersihannya menjadi media tranmisi 

bakteri coliform, untuk memajan manusia pada saluran pencernaan 

kemudian bisa menimbulkan resiko yang lebih besar seperti kejadian 

keracunan makanan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul ‘Hubungan Antara Hygiene Pedagang, Kualitas Air dan Teknik 

Pencucian Gelas Dengan Keberadaan Bakteri Coliform Pada Minuman Es 

Cendol Di Kota Pontianak” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara hygiene pedagang, 

kualitas air dan teknik pencucian gelas dengan keberadaan bakteri coliform 

pada minuman es cendol di kota pontianak tahun 2018. 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui apakah ada hubungan hygiene antara pedagang kualitas 

air dan teknik pencucian gelas dengan keberadaan bakteri coliform 

pada minuman es cendol di kota pontianak tahun 2018. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :  

1. Menganalisis hubungan personal hygiene dengan keberadaan 

bakteri coliform pada minuman es cendol di kota pontianak. 

2. Menganilisis hubungan kualitas air dengan keberadaan bakteri 

coliform pada minuman es cendol di kota pontianak.  

3. Menganilisis hubungan teknik pencucian gelas dengan 

keberadaan bakteri coliform pada minuman es cendol di kota 

pontianak. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Peneliti  

Menambah wawasan tentang kesehatan lingkungan terutama dalam 

penerapan mata kuliah “Penyehatan Makanan dan Minuman” 
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khususnya klasifikasi pencemaran minuman yang dipengaruhi 

lingkungan apakah ada hubungan antara hygiene pedagang kualitas air 

dan teknik pencucian gelas dengan keberadaan bakteri coliform pada 

minuman es cendol yang diperoleh di Fakultas Ilmu Kesehatan. 

1.4.2 Bagi Pedagang es cendol 

Bagi pedagang es cendol di kota pontianak sebagai masukan untuk 

meningkatkan wawasan , khususnya mengenai pengelolaan hygine 

makanan dan minuman yang menjadi komoditas utama aktifitas 

pedagang mereka sehingga dapat menyediakan makanan dan 

minuman dalam keadaan memenuhi syarat kesehatan. 

1.4.3 Bagi Masyarakat  

Sebagai bahan informasi tentang hubungan hygine pedagang kualitas 

air dan teknik pencucian gelas dengan keberadaan bakteri coliform pada 

minuman es cendol , agar masyarakat dapat terlindungi dari keberadaan 

bakteri coliform pada minuman yang tidak sehat dan berkualitas tinggi 

sehingga tercipta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang makin 

tinggi 
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1.5 Keaslian Penelitian  

Tabel.I.1 

Keaslian Penelitian 

No Judul Penelitian  Nama, 

Tahun, 

Institusi 

Desain 

penelitian  

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan  

1. Gambaran 

hygine sanitasi 

pengolahan es 

buah yang 

terkontaminasi 

bakteri coliform 

dikelurahan 

pisangan kota 

tanggerang 

selatan tahun 

2015 

Alfia 

Nadanti , 

2015, 

fakultas 

kedokteran 

dan ilmu 

kesehatan  

Cross 

sectional  

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa dari 26 

(89,6%) sampel es 

buah mengandung 

bakteri coliform 

dan 15 (51,7%) 

pedagang 

personal hygine 

tidak memenuhi 

syarat., 20 

pedagang 

memenuhi syarat 

hygine sanitasi 

peralatan dan 19 

pedagang 

memenuhi syarat 

sanitasi bahan 

baku.  

.pada subjek 

penelitian  

Lokasi 

peneliatian  

Tanggal dan 

waktu 

penelitian  

Metode 

penelitian  

Variabel bebas  

Variabel terikat  

2. Hubungan 

Higiene 

Sanitasi 

Keberadaan 

Bakteri 

Coliform 

Dalam Es 

Jeruk Di 

Warung 

Makan 

Kelurahan 

Tembalang 

Semarang 

 

ISNAWATI, 

2012 ,  
 

cross 

sectional 

Ada hubungan 

antara penangan 

kebersihan pribadi 

(p = 0,035) 

dengan adanya 

bakteri coliform. 

Tidak ada 

hubungan antara 

tempat sanitasi (p 

= 1), peralatan 

sanitasi (p = 

0,296), air sanitasi 

(p = 0,555), dan 

bahan sanitasi (p 

= 1) dengan 

adanya bakteri 

coliform.  

pada subjek 

penelitian 

Lokasi 

penelitian  

Tanggal dan 

waktu 

penelitian  

 

Variabel bebas   

3.  Faktor 

Produksi 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kontaminasi 

Coliform 

Ubaidillah  

(2016) 

 

Cross 

sectional  
Menunjukkan 

bahwa kualitas 

air diperoleh 

hasil 

signifikansi 

sebesar PR = 

1,250 (95% CI 

Pada subjek 

penelitian  

Lokasi 

penelitian  

Tanggal dan 

waktu 

Variabel bebas  

Variabel terikat  
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Pada Jajanan 

Es Dawet Di 

Kecamatan 

Banguntapan 

Bantul 

Yogyakarta 

= 0,806 – 

1,938). Hal ini 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

air 

mempunyai 

risiko untuk 

mencemari 

produk es 

dawet sebesar 

1,25 kali, dan 

hasil analisis 

menunjukkan 

signifikansi 

dengan nilai P 

= 0,023. nilai 

P value lebih 

kecil dari nilai 

alpha (0,05). 
 

penelitian 

   

 

 


