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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pangan merupakan kebutuhan dan hak dasar manusia. Penyediaan pangan 

tidak hanya menyangkut jumlahnya tetapi juga keamanannya. Aspek keamanan 

pangan sangat penting karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. 

Jaminan keamanan pangan di Indonesia belum sepenuhnya ada. Hal tersebut 

terlihat dari masih adanya kasus keracunan yang disebabkan oleh makanan 

(Nurjanah, 2006). Untuk mendapatkan makanan dan minuman yang memenuhi 

syarat kesehatan, maka perlu diadakan pengawasan terhadap higiene dan sanitasi 

makanan karena makanan dan minuman merupakan media yang potensial dalam 

penyebaran penyakit (Pohan, 2009). 

Masalah keamanan pangan masih merupakan masalah penting dalam 

bidang pangan di Indonesia dan perlu mendapat perhatian khusus dalam program 

pengawasan pangan. Penyakit dan kematian yang ditimbulkan melalui makanan di 

Indonesia sampai saat ini masih tinggi, walaupun prinsip-prinsip pengendalian 

untuk berbagai penyakit tersebut pada umumnya telah diketahui. Terdapat tiga 

bahaya yang dapat menyebabkan makanan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi, 

yaitu bahaya fisik, kimia dan biologi. Bahaya fisik termasuk benda -benda seperti 

pecahan logam, gelas, batu, yang dapat menimbulkan luka di mulut, gigi patah, 

tercekik ataupun perlukaan pada saluran pencernaan. Bahaya kimia antara lain 

pestisida, zat pembersih, antibiotik, logam berat, dan bahan tambahan makanan. 
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Bahaya biologi antara lain mikroba patogen, tanaman, dan hewan beracun 

(Sudarmaji, 2005). 

Dari hasil monitoring Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia terhadap kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di Indonesia pada 

tahun 2008 sebanyak 153 kejadian di 25 propinsi dengan jumlah kasus yang 

dilaporkan sebanyak 7.347 orang termasuk 45 orang meninggal. Terjadinya 

keracunan dilingkungan sekolah antara lain disebabkan oleh produk makanan 

dilingkungan sekolah yang tercemar bahan berbahaya, kantin dan pangan siap saji 

yang belum memenuhi syarat higiene dan sanitasi yang baik (Kurniadi dkk., 

2013). 

Pemeriksaan bakteriologis telah dilakukan oleh Yuspasari (2012) terhadap 

makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima di lingkungan Kampus 

Universitas Indonesia, Depok. Dari hasil analisis laboratorium, didapatkan 

jumlah kuman lebih dari 100 cfu/ml. Tingginya jumlah koloni tersebut 

disebabkan oleh penggunaan air bilasan akhir yang tidak menggunakan air 

bersih yang mengalir terutama pada pedagang dengan gerobak karena mereka 

jarang mengganti air bilasan yang digunakan jika belum terlihat kotor atau 

hampir habis. 

Menurut Radji dkk. (2010) salah satu mikroorganisme yang terdapat pada 

air adalah E. coli. Bakteri ini merupakan bakteri indikator kualitas air karena 

keberadaannya didalam air mengindikasikan bahwa air tersebut terkontaminasi 

oleh feses, yang kemungkinan juga mengandung mikroorganisme enteric 

pathogen lainnya. Kondisi demikian memungkinkan terjadinya kontaminasi silang 
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antara air yang tercemar dengan peralatan makan kemudian berdampak pada 

kualitas makanan yang dijual di warung makan. Kualitas makanan tersebut terkait 

dengan keamanan pangan bagi konsumen. 

Lingkungan kampus merupakan tempat dimana banyak dijumpai 

pedagang makanan dan warung makan. Kebanyakan para pedagang makanan 

tersebut tidak memperhatikan kualitas air yang mereka gunakan. Tentu hal ini 

dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan karena buruknya higiene dan 

sanitasi dari makanan yang mereka jual. Berdasarkan fenomena tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian tentang jumlah cemaran E. coli pada air yang 

digunakan untuk mencuci peralatan makan di warung makan yang ada di sekitar 

lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, 

sehingga dapat diketahui tingkat pencemarannya. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah berapa jumlah kemungkinan 

tertinggi (Most Probable Number) E. coli pada air yang digunakan untuk mencuci 

peralatan makan di warung makan yang ada di sekitar lingkungan kampus 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya? 

 

1.3 Landasan teori 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja 

perkantoran dan industri yang dimaksud dengan air bersih adalah air yang 
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dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan 

kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan dapat diminum apabila dimasak. 

Beberapa galur E. coli digolongkan sebagai penyebab diare, yaitu 

Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enteroaggregative E. coli (EAEC), 

Enteroinvasive E. coli (EIEC) dan E. coli yang memproduksi shiga-toxin (STEC). 

Bakteri E. coli yang ada di dalam air atau makanan biasanya galur E. coli non-

patogen walaupun pada beberapa kasus terdapat galur yang patogen seperti 

enterotoksigenik dan galur E. coli yang memproduksi shiga-toxin (Radji dkk., 

2010). Menurut Susanti (2007), galur E. Coli  patogen lainnya adalah 

Enterotoxigenic E. Coli (ETEC) dan Enterohemorragic E. Coli (EHEC). Galur E. 

Coli yang terakhir adalah Adhesive Emerge E. Coli (AEEC) yang dapat 

menyebabkan enteritis (Iman dkk.,2011). 

Pemeriksaan cemaran E. coli pada air yang digunakan untuk mencuci 

peralatan makan dibeberapa warung makan yang ada di sekitar lingkungan 

kampus Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya diantaranya 

dapat menggunakan metode Most Probable Number (MPN). metode ini cukup 

sensitif dan dapat mendeteksi E.coli dalam jumlah yang sangat rendah. Metode 

MPN menggunakan media cair dalam tabung reaksi dan perhitungan dilakukan 

berdasarkan jumlah tabung positif, yaitu yang didapatkan pertumbuhan bakteri 

setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu (Prawesthirini dkk., 2011). 
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1.4 Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total MPN E. coli pada 

air yang digunakan untuk mencuci peralatan makan di warung makan yang ada di 

sekitar lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 

Surabaya. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah 

informasi ilmiah tentang kualitas air yang digunakan untuk mencuci peralatan 

makan guna memantau kualitas makanan yang dijual di warung makanan yang 

ada di sekitar lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 

Airlangga Surabaya. 
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