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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Peneltian 

Tahun 2009, lebih dari 40.000 kasus Salmonella sp. (13,6 kasus per 100.000 

orang) dilaporkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) oleh 

laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh negara. Hal ini mewakili penurunan 

sekitar 15% dari tahun sebelumnya, namun meningkat 4,2% sejak tahun 1996. (CDC, 

2009). Kasus dengan etiologi Salmonella sp., khususnya pada demam typhoid 

diperkirakan berkisar antara 16 juta kasus dan terjadi 600.000 kematian di seluruh 

dunia (Arunava dkk., 2012). 

Menurut penelitian yang dilakukan WHO pada 5 negara di Asia, termasuk di 

Indonesia, dilaporkan adanya prevalensi demam thypoid oleh Salmonella sp. di 

Indonesia berada pada kisaran 200 kasus dari 100.000 orang yang diteliti. Rata-rata 

usia anak yang terjangkit berada pada angka usia 10 tahun (WHO, 2008). 

Melihat persentase dari kasus Salmonella sp. yang didominasi oleh anak anak, 

serta hubunganya dengan makanan dan minuman yang merupakan media transmisi 

dari bakteri Salmonella sp., maka kasus Salmonella sp. dapat dikaitkan dengan 

kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak. Hasil pengawasan 

pangan jajanan anak sekolah tahun 2005 yang dilakukan oleh 18 Balai Besar/Balai 

POM, dengan 861 sampel yang diuji di 19 provinsi tersebar di Indonesia, hanya 

sejumlah 60,04% pangan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat untuk 
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dikonsumsi. Sejumlah 39,96% sampel tidak memenuhi syarat untuk konsumsi. Dari 

sejumlah sampel yang tidak layak untuk konsumsi terdapat kasus kontaminasi 

Salmonella sp.. Melihat statistik epidemiologi pencemaran makanan, BPOM 

melaporkan sejumlah 20,11% kejadian terjadi di lingkungan sekolah. Kejadian ini 

menandakan bahwa anak anak usia sekolah berada dalam resiko terjangkit penyakit 

yang disebabkan oleh Salmonella sp. (BPOM, 2006). 

Salah satu jajanan kegemaran para siswa sekolah adalah cilok. Cilok 

berpotensi tercemar oleh Salmonella sp.. Kemungkinan kontaminasi cilok terjadi 

pada saat proses pembuatan, pada proses distribusi, maupun proses penyimpanan dan 

penjualan cilok yang kurang baik serta tidak sesuai prosedur. Kenyataan bahwa 

sebagian besar cilok diproduksi sendiri di rumah para pedagang menyebabkan 

pengawasan mutu dan higienitas dari produk ini sulit untuk dilakukan. Seiring dengan 

tingginya konsumsi cilok di sekolahan, resiko untuk terinfeksi Salmonella sp. pada 

anak sekolah dasar menjadi meningkat. 

Di Denpasar terdapat banyak sekolah dasar, dengan jumlah pedagang cilok 

yang cukup banyak. Jajanan seperti cilok sangat gemar dikonsumsi murid sekolah 

dasar. Hal ini meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada anak akibat kontaminasi 

Salmonella sp. pada cilok. Berdasar dari latar belakang tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Prevalensi Salmonella sp. Pada 

Cilok di Sekolah Dasar di Kota Denpasar”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

  Berangkat dari latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang 

dibahas adalah: Berapa prevalensi kontaminasi Salmonella sp pada jajanan yang 

dijual di sekolah di Denpasar khususnya pada makanan cilok? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui prevalensi 

kontaminasi Salmonella sp pada jajanan yang dijual di sekolah di Denpasar 

khususnya pada makanan cilok. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pencemaran makanan 

oleh  Salmonella sp. khususnya terhadap jajanan anak sekolah. 

2) Memberikan sumbangsih dalam mendukung berbagai program strategis 

pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya 

di Denpasar, sehingga pada nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Definisi 

Salmonella sp. adalah patogen zoonotik dan tegolong Enterobacteriaceae 

yaitu bakteri basil gram negatif (Brooks dkk., 2005). Bakteri ini dapat menyebabkan 

penyakit menular yang disebut salmonellosis. Bakteri ini umumnya menyerang usus 

manusia. Bakteri Salmonella sp. merupakan bakteri yang bersifat anaerob fakultatif 

(Pui dkk., 2011). Umumnya, bakteri Salmonella sp. ditemukan pada saluran cerna, 

namun Salmonella sp. juga ditemukan pada lingkungan, seperti pada saluran 

pembuangan peternakan, saluran pembuangan manusia, dan benda benda yang 

mengalami kontak atau kontaminasi oleh feces (OIE, 2010). 

  Meskipun Salmonella sp. secara primer menginvasi saluran cerna, namun 

bakteri Salmonella sp. dapat menyebar ke sistem lain dari tubuh, seperti menyebar ke 

dalam darah dan tulang. Hal ini dapat menyebabkan ancaman dan komplikasi yang 

lebih serius pada bayi dan pada orang yang berusia sangat tua atau pada orang dengan 

gangguan imunitas tubuh (MDPH, 1996). 

2.2. Karakteristik 

Bakteri Salmonella sp. memiliki panjang yang bervariasi, ukuran Salmonella 

sp. berkisar antara 2-3 x 0.4-0.6 µm (Pui dkk., 2011). Salmonella sp. tumbuh dengan 

cepat dalam media yang sederhana, tetapi hampir tidak pernah memfermentasikan 

laktosa atau sukrosa. Salmonella sp. membentuk asam dan terkadang memproduksi 
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gas dari glukosa dan mannose. Salmonella sp. juga biasanya memproduksi gas H2S 

(Brooks dkk., 2005).  

Salmonella sp. tergolong non-fastidious, berarti Salmonella sp. tergolong 

adaptif, dimana Salmonella sp. dapat bereplikasi dalam berbagai macam kondisi 

lingkungan diluar dari tubuh inangnya. Bakteri ini dapat hidup dalam kondisi 

lingkungan beroksigen maupun lingkungan tanpa oksigen, sehingga bakteri 

Salmonella sp. disebut bakteri anaerob fakultatif. Salmonella sp. tidak membutuhkan 

sodium klorida untuk berkembang dan tumbuh, tapi tetap dapat hidup dalam kondisi 

adanya sodium klorida pada rentangan 0,4% - 4%. Sebagian besar Salmonella sp. 

hidup pada kondisi temperatur berkisar antara 5°C - 47°C dengan temperatur 

maksimum pada 35°C hingga 37°C. Beberapa jenis dapat pula hidup dengan 

temperatur serendah 2°C-4°C dan setinggi 54°C. Bakteri Salmonella sp. sensitif 

terhadap panas dan kebanyakan terbunuh pada suhu 70°C atau lebih (OIE, 2010).  

Bakteri ini dapat bertahan hidup dalam air membeku pada periode yang lama, 

serta tahan terhadap bahan kimia tertentu (misalnya brilliant green, sodium 

tetrathionate, sodium deoxycholate) dimana pada umumnya bahan kimia ini dapat 

menghambat bakteri enterik jenis lain (Brooks dkk., 2005). 

2.3. Patogenesis dan Gejala Klinis Salmonellosis 

Sebagian besar dari Salmonella sp. merupakan patogen yang merupakan 

reservoir infeksi pada manusia, seperti: unggas, babi, hewan pengerat, ternak, 

binatang peliharaan seperti kura-kura dan burung beo. Bakteri Salmonella sp. hampir 

selalu masuk melalui jalan oral, biasanya dengan jalur kontaminasi makanan atau 
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minuman. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan tubuh terhadap 

infeksi Salmonella sp. adalah keasaman lambung, flora normal usus, dan imunitas 

usus (Brooks dkk., 2005). 

Infeksi Salmonella sp. dapat menyebabkan beberapa gejala. Gejala tersebut 

seperti demam enterik, bakterimia, dan enterokolitis. 

2.3.1. Demam enterik :  

Gejala ini disebabkan oleh Salmonella thypi maka sering disebut 

dengan demam tiphoid. Bakteri Salmonella bergerak mencapai usus kecil, 

kemudian masuk ke saluran getah bening dan kemudia dapat memasuki aliran 

darah. Bakteri Salmonella dibawa ke beberapa organ termasuk kedalam usus. 

Bakteri ini berkembang biak di dalam jaringan getah bening intestinal dan 

dikeluarkan melalui feces. 

Setelah masa inkubasi 10-14 hari, dapat terjadi demam, rasa tidak enak 

badan, sakit kepala, bradikardia, dan myalgia. Limpa dan ginjal mungkin akan 

membesar dan pada bagian kulit perut atau dada akan muncul rose spots, yang 

terlihat sangat jelas pada beberapa kasus. Dapat terjadi penurunan jumlah 

limfosit pada beberapa kasus, namun tidak jarang jumlah limfosit berada pada 

batas normal. Sebelum pemberian antibiotik, komplikasi utama dari emam 

enterik adalah perdarahan dan perforasi intestinal dengan angka mortalitas 

sekitar 10-15%, namun penggunaan antibiotik dapat menurunkan resiko 

mortalitas mencapai dibawah 1% (Brooks dkk., 2005). 
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Kejadian kambuh terjadi sekitar 10% dari kasus. Hal ini bisa diikuti 

dengan terjadinya ensefalopati. Kekambuhan dapat terjadi karena masih 

adanya bakteri pada sistem retikulo endotelial (Pui dkk., 2011). 

2.3.2 Bakterimia : 

 8% dari kasus samonellosis yang tidak tertangani dengan baik dapat 

berakibat fatal, salah satunya bakterimia. Bakterimia adalah kondisi serius 

dimana bakteri masuk ke dalam darah setelah menembus dinding intestinal. 

Bakterimia yang disebabkan oleh Salmonella sp. harus segera ditangani 

dengan antibiotik (Brooks dkk., 2005). 

2.3.3 Enterokolitis : 

 Merupakan kondisi manifestasi dari infeksi Salmonella sp. yang 

umum. Dalam 8-24 jam setelah terinfeksi Salmonella sp. maka akan timbul 

mual, sakit kepala, muntah, diare parah dengan adanya leukosit pada feces. 

Demam yang ringan adalah hal wajar dan biasanya reda dalam waktu 2-3 hari. 

Kultur darah terhadap Salmonella sp. biasanya negatif namun kultur feces 

untuk Salmonella sp. positif dan mungkin akan tetap positif dalam beberapa 

minggu hingga penyembuhan klinis (Brooks dkk., 2005). 

 Salmonella sp. dapat menyebar karena karier kronis yang sangat 

potensial menginfeksi banyak individu, terutama mereka yang bekerja pada 

industri yang berkaitan dengan makanan. Faktor yang berkontribusi kepada 

status karier kronis belum diketahui sepenuhnya. Bakteri Salmonella sp. dapat 

menetap pada saluran cerna dalam waktu sekitar 6 minggu sampai 3 bulan. 
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Sekitar 2% hingga 5% kasus salmonellosis yang tidak ditangani dapat 

menyebabkan kondisi karier kronis. 

 Bakteri Salmonella sp. ditemukan pada hasil pemeriksaan feces 

individu yang tidak tertangani dengan baik, dengan angka probabilitas sebesar 

10% dan tetap ditemukan sekitar 1 sampai 3 bulan. Sekitar 1% sampai 4% 

kasus ditemukan hingga lebih dari setahun (Brooks dkk., 2005). 

2.4. Epidemiologi 

Pada tahun 2009, lebih dari 40.000 kasus akibat Salmonella sp. (13,6 kasus 

per 100.000 orang) dilaporkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) 

oleh laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh negara. Hal ini mewakili 

penurunan sekitar 15% dari tahun sebelumnya, namun meningkat 4,2% sejak tahun 

1996. Namun karena banyak kasus lebih ringan tidak terdiagnosis atau tidak tercatat, 

fakta dari angka infeksi kemungkinan tiga puluh kali lebih banyak, bahkan lebih. 

Anak-anak adalah yang paling rentan terinfeksi Salmonella sp. dibanding dengan 

kelompok usia lain. Anak-anak, orang tua, dan orang dengan penyakit gangguan 

imunitas lebih cenderung terjangkit kasus infeksi yang lenih parah (CDC, 2009). 

Pada kasus dengan penyebab bakteri Salmonella sp., khususnya pada kasus 

demam typhoid oleh Salmonella, diperkirakan terdapat sekitar 16 juta kasus dan 

600.000 kematian di seluruh dunia (Arunava dkk., 2012). 

Menurut penelitian yang dilakukan WHO pada 5 negara di Asia, termasuk di 

Indonesia, dilaporkan adanya insiden demam thypoid yang disebabkan oleh bakteri 
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Salmonella sp. di Indonesia berada pada kisaran 200 kasus per 100.000 orang yang 

diteliti. Rata-rata usia anak yang terjangkit berada pada angka usia 10 tahun (WHO, 

2008). 

2.5. Transmisi dan Penyebaran Salmonella sp. 

  Salmonella sp. tersebar luas di alam dan mampu bertahan dengan baik dalam 

berbagai makanan. Daging unggas, telur, dan produk olahan dari unggas adalah 

media transport umum pada infeksi Salmonella sp.. Penelitian menunjukkan bahwa 

Salmonella telah beradaptasi dengan baik dan mampu berkoloni pada saluran 

reproduksi burung, bertahan dalam ovarium, saluran telur, dan dapat bertahan 

didalam telur ayam (Diane dkk., 2010). Dalam beberapa tahun terakhir, produk segar 

seperti buah-buahan dan  sayuran mendapat perhatian karena dicurigai sebagai media 

transmisi dimana kontaminasi dapat terjadi pada beberapa tahapan sepanjang rantai 

makanan (Brooks dkk., 2005). 

  Lingkungan yang terkontaminasi oleh Salmonella sp. berperan sebagai 

sumber infeksi karena Salmonella sp. dapat bertahan hidup di lingkungan dalam 

waktu yang lama, hal ini adalah titik awal perjalanan Salmonella sp.. Setelah itu, 

Salmonella sp. berpindah ke vektor seperti tikus, lalat, dan burung dimana Salmonella 

sp. berada pada feces dalam waktu minggu hingga berbulan-bulan. Sejajar dengan 

transmisi langsung, hewan seperti babi, sapi, dan ayam berperan sebagai faktor resiko 

penting untuk infeksi Salmonella sp.. Hewan reservoir ini terinfeksi secara oral oleh 

Salmonella sp. karena memang secara normal berasal dari lingkungan dan makanan 

yang terkontaminasi. Manusia terinfeksi Salmonella sp. saat makan atau minum dari 
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makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh Salmonella sp. dari reservoir hewan 

(Pui dkk., 2011). 

  Selain itu, transmisi Salmonella sp. ke makanan oleh pabrik dan alat untuk 

produksi makanan juga penting. Sekali terbawa oleh vektor atau berpindah ke 

makanan, konsumsi oleh manusia akan berujung pada salmonellosis (CDC, 2008). 

Salmonella sp. dapat menempel pada permukaan dari alat yang kontak dengan 

makanan, seperti pada baki, dimana dia akan berubah dan berkembang menjadi 

biofilm apabila melekat, dan kemudian dapat terjadi kontaminasi silang. Akibatnya, 

Salmonella sp. dapat masuk ke rantai makanan pada setiap titik. Dari pakan ternak, 

produksi makanan, proses pembuatan, bahkan pada catering dan pembuatan makanan 

di rumah. 

   Penyebaran Salmonella sp. juga dapat terjadi oleh penyimpanan air di sebuah 

bangunan, dari kotoran hewan atau dari bangkai hewan tersebut. Sanitasi yang buruk, 

saluran pembuangan yang tidak baik, dan rendahnya kualitas sistem air bersih 

menyebabkan transmisi dari Salmonella sp. menjadi luas dan endemik. Air dari danau 

yang terkadang terkontaminasi dari pembuangan rumah dapat pula menjadi sumber 

infeksi (Pui dkk., 2011). 

2.6.  Pencegahan 

 Tidak ada vaksin untuk mencegah salmonellosis. Karena makanan yang 

berasal dari hewan dapat terkontaminasi dengan Salmonella, tidak diperkenankan 

untuk makan telur mentah atau setengah matang. Daging unggas dan daging ternak 
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juga harus dimasak dengan baik, tidak dibiarkan mentah atau setengah matang. 

Masyarakat sebaiknya tidak mengonsumsi produk olahan susu yang masih mentah 

atau belum terpasteurisasi. Kontaminasi silang dari makanan harus dihindari. Daging 

mentah harus disimpan terpisah dari makanan yang sudah matang dan siap santap. 

Tangan, baki, pisau, dan peralatan memasak lainnya harus dicuci secara menyeluruh 

setelah menyentuh bahan makanan mentah. Mencuci tangan harus dilakukan sebelum 

memegang makanan (CDC, 2008). 

Individu yang sedang dalam infeksi Salmonella sp. disarankan untuk tidak 

melakukan kontak dengan makanan yang akan dihidangkan untuk orang lain, 

misalnya menyiapkan dan mengantar makanan atau minuman bagi individu lain. 

Departemen kesehatan mengharuskan pekerja restoran dengan infeksi Salmonella sp. 

agar melakukan tes feces untuk menunjukkan bahwa mereka tidak lagi terinfeksi 

Salmonella sp. sebelum mereka kembali bekerja (CDC, 2008). 

2.7. Pengobatan Salmonellosis 

  Umumnya, individu dengan kondisi tubuh yang masih sehat dapat melalui 

masa masa infeksi tanpa harus diobati. Antibiotik hanya digunakan pada kondisi 

dengan salmonellosis dimana penderita tidak memiliki cukup kekebalan tubuh untuk 

melawan infeksi bakteri. Misalnya pada anak anak, orang yang sangat tua, maupun 

pasien dengan gangguan imunitas (MDPH, 1996). 

  Demam enterik dan bakterimia dengan luka fokal membutuhkan pengobatan 

antibiotik, namun tidak pada kasus enterokolitis. Terapi antimikrobial pada infeksi 

Salmonella sp. adalah dengan ampisilin, trimethoprimsulfanethoxazole, atau generasi 
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ketiga dari cephalosporin (Brooks dkk., 2005). Tetapi sejak tahun 1960, jumlah 

resistensi bakteri Salmonella sp. terhadap satu maupun lebih antimikrobial meningkat 

pesat. Hal ini terjadi karena pemakaian antibiotik yang tiak terkontrol dan akses 

penggunaan antibiotik yang sangat mudah di berbagai negara, maka dari itu uji 

sensitivitas bakteri terhadap antibiotik adalah hal yang mutlak untuk menyeleksi 

antibiotik yang tepat (Pui dkk., 2011). 

2.8. Diagosis laboratorium infeksi Salmonella sp. dengan SS Agar 

  Salmonella Shigella Agar (SS Agar) adalah media selektif untuk isolasi 

patogen basil enterik, terutama mereka yang termasuk genus Salmonella. Media 

kultur yang menghambat pertumbuhan spesies gram positif karena adanya garam 

empedu murni. Salah satu formulasi saat ini digunakan dalam plating sampel untuk 

mendeteksi patogen enteric adalah Salmonella Shigella Agar.  

Pada kontaminasi Salmonella sp., akan tumbuh koloni berwarna transparan 

pada media SS agar. Koloni ini umumnya disertai dengan inti berwarna hitam. Koloni 

berwarna tranpasaran muncul karena bakteri Salmonella sp. tidak memfermentasikan 

laktosa, sedangkan untuk warna hitam pada bagian inti koloni timbul karena bakteri 

Salmonella sp. yang tumbuh pada media menghasilkan gas H2S. 

Meskipun SS Agar adalah media utama dalam menumbuhkan Salmonella sp., 

namun pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan koloni yang 

muncul pada agar. Hal ini dapat terjadi karena pada beberapa jenis bakteri 

memberikan gambaran yang serupa dengan Salmonella sp., misalnya pada bakteri 
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golongan Proteus sp (Dickinson, 2006). Salah satu pemeriksaan lanjutan yang dapat 

dilakukan adalah dengan API 20E®. 

 

2.9. API 20 E® 

 API 20 E® adalah sistem identifikasi standar untuk bakteri batang gram 

negatif jenis Enterobacteriaceae dan non-fastidious, yang menggunakan tes 21 

miniatur biokimia dan sebuah database. Daftar lengkap organisme-organisme yang 

kemungkinan dapat  diidentifikasi dengan sistem ini diberikan dalam  tabel 

identifikasi (Tabel 1). Pada akhir proses, hasil dari uji dengan alat ini akan dicocokan 

dengan tabel identifikasi tersebut. (BioMérieux, 2010). 

 Strip API 20 E terdiri dari 20 microtubes yang mengandung substrat yang 

sudah terhidrasi. Tes ini dilakukan dengan menginokulasi suspensi bakteri pada 

microtubes dari strip. Selama inkubasi, metabolisme menghasilkan perubahan warna 

yang secara spontan terjadi atau muncul dengan penambahan reagen. Reaksi yang 

terjadi kemudian dibaca sesuai dengan tabel pembacaan yang tertera dan identifikasi 

diperoleh dengan mengacu kepada indeks profil analitis atau menggunakan perangkat 

lunak identifikasi API E20® (BioMérieux, 2010). 
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Tabel 1. Pembacaan hasil dari API 20 E® adalah sebagai berikut: 

 
TESTS 

 
ACTIVE INGREDIENTS 

 

QTY 
(mg/cup.) 

 
REACTIONS/ENZYMES 

RESULTS 

NEGATIVE POSITIVE 

 
ONPG 

 

2-nitrophenyl-ßD- 
galactopyranoside 

 
0.223 

ß-galactosidase 
(Ortho NitroPhenyl-ßD- 
Galactopyranosidase) 

 
colorless 

 
yellow (1) 

ADH L-arginine 1.9 Arginine DiHydrolase yellow red / orange (2) 

LDC L-lysine 1.9 Lysine DeCarboxylase yellow red / orange (2) 

ODC L-ornithine 1.9 Ornithine DeCarboxylase yellow red / orange (2) 

CIT trisodium citrate 0.756 CITrate utilization pale green / yellow blue-green / blue (3) 

H2S sodium thiosulfate 0.075 H2S production colorless / greyish black deposit / thin line 

URE Urea 0.76 UREase yellow red / orange (2) 

 
TDA 

 
L-tryptophane 

 

 
0.38 

 
Tryptophane DeAminase 

TDA / immediate 

yellow reddish brown 

 
 

IND 

 
 

L-tryptophane 

 
 

0.19 

 
 
INDole production 

JAMES / immediate 

colorless 
pale green / yellow 

pink 

 
 

VP 

 
 

sodium pyruvate 

 
 

1.9 

 

 
acetoin production 
(Voges Proskauer) 

VP 1 + VP 2 / 10 min 

 

colorless 
 

pink / red (5) 

 
GEL Gelatin 

(bovine origin) 

 
0.6 

 
GELatinase 

 
no diffusion 

 
diffusion of black pigment 

 

GLU 
 

D-glucose 
 

1.9 
fermentation / oxidation 
(GLUcose) (4) 

 

blue / blue-green 
 

yellow / greyish yellow 

 

MAN 
 

D-mannitol 
 

1.9 
fermentation / oxidation 
(MANnitol) (4) 

 

blue / blue-green 
 

yellow 

 

INO 
 

inositol 
 

1.9 
fermentation / oxidation 
(INOsitol) (4) 

 

blue / blue-green 
 

yellow 

 

SOR 
 

D-sorbitol 
 

1.9 
fermentation / oxidation 
(SORbitol) (4) 

 

blue / blue-green 
 

yellow 

 

RHA 
 

L-rhamnose 
 

1.9 
fermentation / oxidation 
(RHAmnose) (4) 

 

blue / blue-green 
 

yellow 

 

SAC 
 

D-sucrose 
 

1.9 
fermentation / oxidation 
(SACcharose) (4) 

 

blue / blue-green 
 

yellow 

 

MEL 
 

D-melibiose 
 

1.9 
fermentation / oxidation 
(MELibiose) (4) 

 

blue / blue-green 
 

yellow 

 

AMY 
 

amygdalin 
 

0.57 
fermentation / oxidation 
(AMYgdalin) (4) 

 

blue / blue-green 
 

yellow 

 

ARA 
 

L-arabinose 
 

1.9 
fermentation / oxidation 
(ARAbinose) (4) 

 

blue / blue-green 
 

yellow 

OX (see oxidase test package insert) cytochrome-OXidase (see oxidase test package insert) 
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BAB III 

KERANGKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1. Kerangka Berpikir 

Angka demam thypoid oleh infeksi Salmonella sp. di dunia semakin 

meningkat setiap tahunya. Berdasar data penelitian dari WHO di Asia, termasuk di 

Indonesia, infeksi Salmonella sp. menunjukan prevalensi kasus yang tinggi. Kasus 

penderita salmonellosis terbanyak terjadi pada anak usia 10 tahun. Hal ini sejalan 

dengan temuan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) yang menunjukan 

adanya cemaran Salmonella sp. pada makanan dan minuman anak sekolahan yang 

dijual di sekolah. Cilok adalah jajanan yang berpotensi menyebarkan Salmonella, 

karena kontrol kualitasnya sulit dilakukan. Cilok digemari anak sekolahan, dan 

jumlah penjual cilok di Denpasar cukup banyak. Hal ini memungkinkan tingginya 

angka infeksi Salmonella sp. pada anak-anak di Indonesia.  

Prevalensi tentang kejadian cemaran Salmonella sp. pada jajanan anak 

sekolah di Indonesia masih belum banyak ditemukan. Khususnya di Bali, belum 

terdapat data pasti tentang pencemaran makanan oleh bakteri Salmonella sp. pada 

jajanan anak sekolah. Hal ini menyebabkan timbulnya kendala dalam mencari 

informasi tentang data pencemaran jajanan anak sekolah oleh bakteri Salmonella sp.. 
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3.2.  Hipotesis Penelitian 

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Cross-sectional, 

maka penelitian ini tidak memiliki hipotesis. 

Angka salmonellosis di Indonesia 

masih tinggi. Diominasi usia 

anak. 

Angka pencemaran jajanan 

sekolah oleh kontaminasi 

salmonella tergolong tinggi. 

Terdapat banyak pedagang cilok 

di Denpasar, dan cilok digemari 

anak sekolahan 

 

Data prevalensi belum ada. 

Cilok sangat berpotensi 

terkontaminasi Salmonella 

Resiko infeksi pada anak 

meningkat karena kebiasaan 

konsumsi cilok. 



 

17 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Desain penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah Deskriptif Cross-sectional untuk mengetahui 

data prevalensi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian non eksperimental, dimana 

tidak ada kontrol maupun manipulasi variabel penelitian dan hanya dilakukan 

pengambilan data dalam suatu waktu.  

4.2. Tempat dan Waktu penelitian 

1) Tempat : Penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah dasar yang 

termasuk dalam populasi terjangkau, yaitu beberapa sekolah dasar yang 

ada di Denpasar. 

2) Waktu  : Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November tahun 

2014. 

4.3. Populasi penelitian 

1) Populasi target : Cilok dan saos cilok yang dijual pedagang cilok pada 

sekolah dasar yang ada di Denpasar. 

2) Populasi terjangkau : Cilok dan saos cilok yang dijual Pedagang cilok 

pada beberapa sekolah dasar yang ada di Denpasar. 

4.4. Kriteria sampel 

1) Kriteria Inklusi: Pentol cilok dan saos cilok yang dijual pedagang di 

Sekolah Dasar di Denpasar. 
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2) Kriteria Eksklusi : Subjek yang memenuhi kriteria inklusi tidak dapat 

diikut sertakan dalam penelitian apabila memiliki kriteria eksklusi yaitu 

cilok yang dicampur dengan saosnya, cilok dengan kecap, cilok dengan 

bahan dasar bukan ayam, cilok yang digoreng, cilok dengan tambahan 

lain seperti telur didalamnya. 

4.5. Besar sampel  

Rumusan besar sampel dalam penelitian ini adalah: 

 𝑛 =
(𝑍𝛼)

2
𝑃𝑄

𝑑
2   

n =  
 (1,440)2𝑥 0,50 𝑥 (1−0,50)

(0,15)2
  

n = 23 sampel. 

 

Keterangan: 

n = Besar sampel 

Zα =  Nilai baku normal berdasarkan derajat kemaknaan α yang 

ditentukan (α=0,15), sehingga Zα = 1,44 

P =  Proporsi variabel yang dikehendaki sebesar 50%. Karena proporsi 

variabel sebelumnya belum diketahui, maka P= 0,5 

Q = 1–p 

d = Ketepatan absolut yang dipakai (ditetapkan oleh peneliti = 15%) 

(Sudigdo, 1995) 

  



 

19 
 

4.6. Definisi Operasional 

4.6.1. Cilok 

Cilok atau yang bisa juga disebut pentol, adalah makanan jajanan 

anak-anak yang biasa dijual di sekolah dasar. Cilok terbuat dari tepung kanji 

dan daging ayam yang dibentuk seperti bola bakso dan berwarna putih 

keabuan dimana pembuatanya dikukus atau direbus hingga matang. Dalam 

penyajianya, cilok biasa dikonsumsi dengan saos cilok. 

4.6.2. Saos cilok 

Saos cilok pada umumnya dibuat sendiri oleh pedagang. Saos cilok 

berbahan dasar tomat, cabai, pewarna, dan tambahan kaldu ayam. Saos cilok 

berwarna merah, memiliki rasa pedas atau manis. Saos cilok digunakan 

sebagai penambah rasa pada makanan cilok. 

4.6.3. Kontaminasi positif Salmonella sp. 

 Sebuah sampel dinyatakan positif terkontaminasi Salmonella sp. hanya 

bila pada pembiakkan sampel di media SS ditemukan koloni berwarna bening 

dengan inti berwarna hitam serta setelah dilakukan identifikasi dengan API 

20E® dinyatakan merupakan golongan Salmonella sp.. 
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4.7. Alat dan Bahan 

4.7.1. Pada pengerjaan sampel di media SS agar : 

a) Cawan petri 

b) Timbangan elektrik 

c) Pipet mikrolit 

d) Mortar 

e) Pinset 

f) Bunsen spiritus 

g) Sampel bakso & saos yang akan diuji 

h) SS agar 

i) Alkohol 

j) Akuades 

4.7.2. Alat dan bahan yang digunakan pada pengecatan gram : 

a) Kaca preparat 

b) Pipet mikrolit 

c) Tisu 

d) Mikroskop 

e) Biakan bakteri yang akan diuji 

f) Aquades 

g) Kristal violet 

h) Iodin 

i) Alkohol 

j) Salfranin 
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4.7.3. Alat dan  bahan yang digunakan pada proses oksidase katalase : 

a) Pipet mikrolit 

b) Kaca preparat 

c) Biakan bakteri yang akan diuji  

d) Tetramethyl-D-phenylenediamine dihydrocloride 

e) Kertas merang 

f) Kaca preparat 

g) H2O2 

 

4.7.4. Alat dan bahan yang digunakan pada tahapan identifikasi dengan 

API 20E®  : 

a) Sentrifugator 

b) Strip API 20E 

c) Pipet mikrolit 

d) Test tube 

e) Inkubator 

f) Program interpretasi API 

g) Biakan bakteri yang akan diuji 

h) Reagen : TDA, VP1, VP2, JAMES 

i) Mineral oil 

j) Akuades 
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4.8. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara membeli cilok 

yang dijual oleh setiap pedagang cilok di sekolah dasar sekitar kota Denpasar. Dari 

setiap pedagang cilok ini dibeli satu porsi cilok. Satu buah sampel sejumlah dengan 

kurang lebih 5 buah cilok, serta saos ciok secukupnya yang dipisahkan dengan pentol 

cilok tersebut. Sampel diletakkan pada kantong plastik steril. Sampel yang diambil ini 

kemudian diletakan dalam cooler box steril yang sudah didinginkan untuk menjaga 

suhu dan kondisi sampel agar tetap dalam kondisi baik untuk kemudian dibawa ke 

laboratorium untuk diteliti. 

4.9. Kultur dan Identifikasi Salmonella sp. 

Dalam melakukan kultur dan identifikasi keberadaan Salmonella sp., peneliti 

menggunakan media SS Agar atau Salmonella Shigella Agar.. SS Agar yang akan 

digunakan harus dengan kondisi yang baik, permukaan yang rata dan kelembaban 

yang tepat. Spesimen sampel harus segera diteliti setelah dikoleksi sehingga tidak 

merubah kondisi sampel. 

Sejumlah 1gram sampel cilok digerus halus, kemudian ditambahakan 0,5ml 

aquades untuk pengenceran. Inokulasi 20µl sampel yang dilarutkan secara garis lurus 

pada permukaan media SS Agar. Kemudian inkubasi plat pada suhu 35 ± 2°C selama 

18 sampai 24 jam. Inkubasi dilakukan pada kondisi lingkungan aerobik, dan terhindar 

dari cahaya. 

Bakteri yang menghasilkan laktosa akan berwarna merah muda atau merah 

misalnya seperti bakteri E. Coli. Sedangkan bakteri yang tidak menghasilkan laktosa 
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seperti Salmonella sp. akan berwarna bening dan terdapat warna hitam di bagian 

tengah. Warna hitam pada bagian tengah ini adalah indikasi bahwa Salmonella sp. 

menghasikan H2S yang membedakan dengan bakteri Shigella (Dickinson, 2006). 

Koloni yang transparan dengan inti berwarna hitam, kemudian diambil dan 

diidentifikasi lebih lanjut dengan API 20E®. 

 

Gambar 1. Koloni bakteri Salmonella sp. berwarna bening dengan hitam di 

bagian tengah 

 Koloni yang dicurigai Salmonella sp. kemudian diidentifikasi lebih lanjut 

dengan API 20E®. Sebelum dilakukan identifikasi dengan API 20E®, harus dipastikan 

bahwa koloni bakteri yang akan diuji adalah golongan Enterobacteriaceae gram 

negatif. Untuk mengetahui bahwa koloni yang tumbuh pada media SS Agar adalah 

Enterobacteriaceae dilakukan pemeriksaan katalase dan oksidase. Pemeriksaan 

oksidasi dengan hasil negatif dan katalase positif membuktikan bahwa koloni 

merupakan Enterobacteriaceae. Sedangkan untuk mengetahui jenis gram dari bakteri 
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dilakukan pengecatan gram dimana bakteri gram negatif akan berwarna merah setelah 

dilakukan proses pengecatan. 

Setelah dipastikan bahwa koloni merupakan Enterobacteriaceae dan gram 

negatif dilakukan identifikasi koloni dengan API 20E®. Pertama-tama dilakukan 

homogenisasi bakteri pada larutan NaCl sebanyak 5ml, setelah tercampur kemudian 

larutan disentrifugasi agar larutan lebih homogen. Tuang sebanyak 100µl pada 

masing-masing strip gula yang teradapat pada strip API 20E®. Pada beberapa strip 

terdapat keterangan dengan garis bawah, pada kantung ini diteteskan minyak mineral. 

Inkubasi strip selama 18-24 jam pada suhu 36°C ± 2°C. Jika 3 atau lebih tes 

menunjukan hasil positif maka dilakukan pemberian TDA sebanyak 1 tetes pada strip 

TDA, 1 tetes James reagent pada strip IND, dan VP 1 & VP 2 masing-masing 1 tetes 

pada strip VP. Setelah 10menit, interpreasikan semua hasil dengan tabel hasil yang 

disediakan. Setelah tercatat, lakukan penerjemahan hasil mengguakan perangkat 

lunak API® atau dengan APIweb®.  

 

4.10. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data menggunakan data primer, dimana peneliti langsung 

mencari sampel yang akan diujikan. Sampel tersebut kemudian akan dibawa ke 

laboratorium untuk diteliti. Hasil yang didapat kemudian diolah dan 

diinterprestasikan. 
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4.11. Alur penelitian 

Alur penelitian disusun seperti berikut: 

 

  

Pengumpulan Sampel 

 

Pengerjaan laboratorium: 1Gram 

cilok digerus halus dicampur 

dengan 0,5ml aquades 

Inkubasi selama 18-24 jam dalam 

suhu 35°C dan lingkungan 

aerobik dan terhindar cahaya. 

Idetifikasi bakteri pada 

laboratorium 

Hasil Positif Salmonella. Koloni 

bakteri berwarna transparan 

dengan warna hitam pada bagian 

tengah. 

Inokulasi 2oµl pada media SS. 

Hasil Negatif Salmonella. Koloni 

bakteri tidak berwarna transparan 

dengan hitam pada bagian tengah. 

Koloni positif diidentifikasi lebih 

lanjut dengan API 20E®. 
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4.12. Analisis data 

Penelitian ini merupakan data deskriptif cross sectional. Seluruh data 

disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil 

Pengumpulan sampel dilakukan selama 10 hari, sejak tanggal 15 November 

2014 hingga 25 November 2014. Waktu pengumpulan sampel dilakukan pada jam 

pulang Sekolah Dasar, yaitu antara pukul 11.00 hingga pukul 14.00 siang. Dari hasil 

pengumpulan sampel penelitian, didapatkan sejumlah 23 sampel yang memenuhi 

kriteria inklusi. Seluruh sampel didapatkan dari pedagang cilok yang berasal dari 

Sekolah Dasar yang berbeda di Denpasar. Sampel didapatkan dari 4 pedagang pada 

Sekolah Dasar di Denpasar Timur, 8 pedagang di Denpasar Selatan, 6 pedagang di 

Denpasar barat, dan 5 pedagang di Denpasar Utara. Pada proses pertama dilakukan 

inokulasi sampel pada media Salmonella Shigella Agar dan didapatkan hasil pada 

tabel berikut: 

Tabel 2. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

KODE 

SAMPEL 

Media Salmonella Shigella 

Agar 

 

KETERANGAN 

Cilok Saos 

1 ( - ) ( - )  

2 ( - ) ( * ) * = dicurigai koloni Salmonella sp. 

3 ( * ) ( - ) * = dicurigai koloni Salmonella sp. 

4 ( - ) ( - )  

5 ( - ) ( - )  

6 ( - ) ( - )  

7 ( - ) ( - )  

8 ( - ) ( - )  

9 ( - ) ( - )  

10 ( - ) ( - )  

11 ( - ) ( - )  



 

28 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            

KODE 

SAMPEL 

Media Salmonella Shigella 

Agar 

 

KETERANGAN 

Cilok Saos 

12 ( - ) ( - )  

13 ( - ) ( - )  

14 ( - ) ( - )  

15 ( - ) ( - )  

16 ( - ) ( - )  

17 ( - ) ( - )  

18 ( - ) ( - )  

19 ( - ) ( - )  

20 ( - ) ( - )  

21 ( - ) ( - )  

22 ( - ) ( - )  

23 ( - ) ( - )  

 

Hasil penanaman sampel pentol cilok dan saos cilok pada media Salmonella 

Shigella agar ditemukan 2 sampel yang dicurigai positif mengandung bakteri 

Salmonella sp.. Sebanyak 1 sampel pentol cilok (kode sampel 3) atau 4.35% dari 23 

sampel cilok yang diteliti dicurigai terkontaminasi Salmonella sp.. Kecurigaan ini 

berdasar atas hasil inokulasi sampel pada media SS agar, ditemukan munculnya 

sejumlah koloni berwarna transparan dengan inti berwarna hitam (gambar 2). 

Sedangkan dari sampel saos cilok yang diteliti, ditemukan sejumlah 1 sampel ( kode 

sampel 2) yang dicurigai terkontaminasi bakteri Salmonella sp. atau sebanyak 4.35% 

dari 23 sampel saos cilok. Serupa seperti temuan sebelumnya, pada sampel ini juga 

ditemukan munculnya koloni trasparan dengan inti berwarna hitam. 
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Gambar 2. . Koloni bakteri yang berwarna transparan dengan inti berwarna hitam. 

 

Untuk memastikan jenis koloni yang tumbuh pada sampel maka diperlukan 

pemeriksaan lebih lanjut. Untuk hal ini peneliti melakukan pengecatan gram bakteri, 

dilanjutkan dengan uji oksidasi dan uji katalase, dan diakhiri dengan menguji bakteri 

pada API20E®. 

Pada tahap kedua dilakukan pengecatan gram terhadap sampel cilok nomer 3 

(3C) dan sampel saos nomer 2 (2S). Hasil pengecatan gram tercantum pada tabel 2. 

Tabel 3. 

KODE SAMPEL HASIL PENGECATAN GRAM KESIMPULAN SEMENTARA 

3C Gram negatif Curiga Salmonella sp.  

2S Gram negatif Curiga Salmonella sp. 
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Hasil pengecatan gram pada kedua sampel menunjukan bahwa sampel 3C dan 

2S merupakan bakteri gram negatif dimana setelah dilakukan pengecatan didapatkan 

hapusan berwarna merah pada kaca preparat. Setelah diamati dibawah mikroskop 

cahaya, dapat dilihat terdapat kelompok bakteri berwarna merah dengan bentuk 

batang (gambar 3). Hal ini kembali mengarahkan kecurigaan bakteri pada sampel 3C 

dan 2S adalah Salmonella sp.. 

 
Gambar 3. Pengamatan dibawah mikroskop cahaya menunjukan adanya bakteri 

gram negatif berbentuk batang. 

 

Salmonella sp. adalah Enterobacteriaceae. Untuk menguatkan dugaan bahwa 

bakteri pada sampel 3C dan 2S adalah Salmonella sp., maka perlu diketahui apakah 

koloni bakteri pada sampel tersebut adalah Enterobacteriaceae dengan melakukan uji 

oksidase dan uji katalase. Hasil uji oksidase dan katalase ditampilkan pada tabel 4 

sebagai berikut : 
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Tabel 4. 

KODE 

SAMPEL 

Uji oksidasi Uji katalase HASIL KESIMPULAN 

SEMENTARA 

3C Negatif Positif Enterobacteriaceae Curiga Salmonella sp. 

2S Negatif Positif Enterobacteriaceae Curiga Salmonella sp. 

Hasil uji oksidasi dan uji katalse pada sampel 3C dan 2S menunjukan bahwa 

bakteri pada sampel tersebut adalah golongan Enterobacteriaceae. Hasil ini semakin 

menguatkan kecurigaan peneliti bahwa bakteri yang terdapat pada sampel adalah 

Salmonella sp. Setelah bakteri dinyatakan merupakan golongan Enterobacteriaceae 

maka dapat dilanjutkan dengan melakukan uji dengan API20E®. Hasil uji dengan 

API20E® dituangkan pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5. 

KODE 

SAMPEL 

HASIL API20E® KESIMPULAN AKHIR 

3C Proteus mirabilis Proteus mirabilis 

2S Proteus mirabilis Proteus mirabilis 

Hasil dari uji dan interpretasi API20E® (gambar 4 & 5) menunjukan bahwa 

bakteri pada sampel 3C dan 2S adalah Proteus mirabilis. Maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 23 sampel cilok dan 23 sampel saos yang diteliti tidak ditemukan adanya 

kontaminasi oleh bakteri Salmonella sp.  
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Gambar 4. Hasil uji pada strip API 20E®. 

 

 
Gambar 5. Hasil interpretasi dari uji pada API 20E®. 
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5.2. Pembahasan 

Salmonella sp adalah bakteri gram negatif Enterobacteriaceae dan bila 

menginfeksi individu dapat menyebabkan terjadinya gejala gastroenteritis, demam, 

dan kram perut (Brooks dkk., 2005). Kelompok usia anak-anak merupakan kelompok 

yang paling sering mengalami infeksi oleh Salmonella. Salmonella enterica terdiri 

dari 3 serotipe yaitu S. typhi, S. typhimurium, dan S. enteritidis. S. typhi  adalah 

serotipe dengan angka infeksi tertinggi di Indonesia dan paling banyak menginfeksi 

kelompok usia anak-anak dibandingkan kelompok usia lainya (WHO, 2008). 

Salmonella sp. sering terdapat pada jenis makanan yang terbuat dari daging unggas, 

telur ayam, susu murni, serta daging babi (Brooks dkk., 2005). 

  Tidak banyak laporan tentang pencemaran Salmonella sp. pada jajanan anak 

sekolah, salah satunya adalah BPOM, yang melaporkan pada tahun 2005. Dari hasil 

pengawasan yang dilakukan oleh 18 Balai Besar/Balai POM, yaitu Balai Besar POM 

Mataram, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Jayapura, Makassar, Manado, Surabaya, 

Jakarta, Pekanbaru, Denpasar, Bandar Lampung, Semarang, Palu, Palangkaraya, 

Kendari, Kupang, dan Bengkulu, dengan 344 tidak memenuhi syarat layak konsumsi. 

Jajanan sekolah yang diuji adalah nasi goreng, mie ayam, gado-gado, siomay, tahu 

goreng, cilok, martabak telur, jelly, es mambo, es sirup, dan buah potong. Sebanyak 

4% dari sampel yang diuji positif tercemar Salmonella sp. (BPOM, 2006). Meski 

angka 4% tergolong rendah, namun tetap perlu diperhatikan karena tetap berpotensi 

menyebabkan infeksi dan mengancam pada anak-anak.  
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Laporan jurnal IVJ (Irish Veterinary Journal) di Irlandia melaporkan pada 

tahun 2005 hingga 2009 angka kontaminasi Salmonella sp pada makanan mentah 

maupun olahan berbahan dasar daging ayam sebanyak 2.58% (rerata dalam durasi 5 

tahun) tercemar Salmonella sp.. (Duggan dkk., 2012). Berbeda dengan penelitian di 

Irlandia dan oleh BPOM, pada penelitian ini, bahan dasar daging ayam yang 

merupakan faktor resiko kontaminasi Salmonella sp. pada makanan, ternyata tidak 

menyebabkan kontaminasi pada cilok. Penelitian terhadap 46 sampel cilok dan  saos 

cilok tidak menemukan kontaminasi Salmonella sp.. Proses produksi yang baik, 

dengan memasak makanan hingga matang, penggunaan air bersih, dan higienitas 

yang baik saat produksi makanan secara signifikan menekan resiko kontaminasi 

Salmonella sp.. Hal tersebut yang kemungkinan sudah dilakukan oleh para pedagang 

cilok di Denpasar sehingga tidak ditemukan kontaminasi Salmonella sp.. 

Meski terbebas dari kontaminasi Salmonella sp., cilok masih belum 100% 

aman dari kontaminasi bakteri lain. Para pedagang cilok pada sekolah dasar tempat 

pengambilan sampel terlihat kurang memperhatikan aspek sanitasi dan higientias saat 

berjualan. Tampak dari pengamatan peneliti, saat menjual cilok para pedagang 

membiarkan wadah cilok terbuka. Hal ini akan memudahan perpindahan bakteri 

dengan adanya kemungkinan kontak cilok tersebut dengan hewan vektor seperti lalat 

atau kotoran burung. Peneliti juga mengamati beberapa pedagang tidak menggunakan 

metode pemanasan makanan saaat berjualan, dimana proses pemanasan akan secara 

signifikan mengurangi jumlah bakteri.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Simpulan 

Dari seluruh sampel cilok dan sampel saos cilok di sekolah dasar sekitar 

Denpasar yang diteliti, tidak ditemukan adanya pencemaran bakteri Salmonella sp.. 

Sehingga, resiko anak-anak yang mengkonsumsi cilok yang dijual di Sekolah Dasar 

sekitar Denpasar untuk terinfeksi Salmonella sp. tergolong rendah. 

6.2. Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan saran menjadi dua yaitu saran 

untuk pedagang cilok di sekolah dasar di Denpasar dan saran untuk penelitian 

selanjutnya : 

6.2.1. Untuk pedagang 

a. Pedagang harus memilih bahan dasar cilok yang baik, gunakanlah 

bahan baku daging ayam dengan kondisi segar dan kualitas yang baik. 

b. Hendaknya pada setiap proses pembuatan cilok, pedagang menjaga 

kebersihan alat dan kebersihan diri sendiri, sehingga proses pembuatan 

makanan terjamin higienitasnya. Hindari kontak bahan dasar dengan 

daging mentah, terjatuh ke lantai, terkena debu, atau bersentuhan 

dengan sesuatu yang tidak bersih. 

c. Pedagang agar memasak cilok hingga matang, untuk membunuh 

bakteri lain yang mungkin mengkontaminasi cilok. 
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d. Pedagang sebaiknya menutup makanan yang dijual agar mengurangi 

resiko terkena debu dan terkontaminasi bakteri. 

6.2.2. Penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

dalam dengan memperluas pemeriksaan terhadap cilok dan jajanan sekolah 

lainya. Meskipun pada penelitian ini tidak ditemukan Salmonella sp., tidak 

menjamin bahwa cilok ini sepenuhnya terbebas dari bakteri lain dan aman 

untuk dikonsumsi. Maka dari itu identifikasi bakteri lain pada cilok sangat 

diperlukan untuk mengetahui kemungkinan pencemaran cilok oleh patogen 

lain. Selain itu, perlu dilakukan penelitian terhadap aneka jajanan anak 

sekolah lainya. Hal ini ditujukan untuk mendeteksi pencemaran oleh patogen 

sehingga tingkat kelayakan jajanan sekolah untuk dikonsumsi dapat diketahui 

dan resiko infeksi dapat ditekan. 

 


