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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Makanan adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia untuk bisa

melangsungkan hidupnya selain kebutuhan sandang dan papan. Makanan yang

sehat dan aman merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Makanan sehat dan aman adalah makanan yang

tidak tercemar, tidak mengandung mikroorganisme atau bakteri dan bahan kimia

yang berbahaya, yang telah diolah dengan tata cara yang benar sehingga mutu

dan zat gizinya tetap terjaga. Kualitas makanan yang sesuai dengan baku mutu

harus selalu dipertahankan agar masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan

akibat makanan.

Pemerintah sangat memperhatikan masalah penyediaan pangan melalui

berbagai sektor, mengingat peranan makanan penting untuk kelangsungan

pembangunan. Hal ini disadari bahwa makanan yang tidak memenuhi

persyaratan kesehatan akan menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit

seperti diare, cholera, disentri, thypus dan keracunan makanan lainnya. Selain itu

pula persyaratan kesehatan makanan yang baik dapat mempengaruhi fisik dan

intelegensia masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang berdampak pada pembangunan (Azwar, 1990).

Perkembangan kasus diare di Indonesia pada tahun 2008, CFR diare

2,94% dengan 239 orang meninggal dari 8.133 kasus. Pada tahun 2009 CFR

akibat diare sebesar 1,74% dengan 100 orang meninggal dari 5.756 kasus. Pada
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tahun 2010 CFR diare 1,74 % dengan jumlah kasus 4.204 dan meninggal

sebanyak 73 orang (Depkes RI, 2008, 2009, 2010). Penyebaran diare masih

cukup tinggi ditemukan di Provinsi Bali pada tahun 2007 jumlah kasus diare

sebesar 21,76 per 100.000 penduduk dan meningkat tahun 2008 kasus diare

sebesar 22,34 per 100.000 penduduk (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2008).

Kota Denpasar termasuk salah satu daerah di Provinsi Bali yang memiliki kasus

diare cenderung meningkat dari tahun 2011 terdapat 11.493 penderita diare dan

tahun 2012 terdapat 21.552 penderita diare (Dinas Kesehatan Kota Denpasar,

2013). Kasus diare di Kota Denpasar sesuai kelompok  umur 5-14 tahun pada

tahun 2012 sebesar 5.200 kasus dan pada tahun 2013 sebesar 5.860 kasus,

dengan jumlah kasus terbesar terletak di Denpasar Selatan. Pada tahun 2012

terdapat 1.811 kasus dan tahun 2013 terdapat 2.331 kasus menurut Dinas

Kesehatan Provinsi Bali tahun 2013. Salah satu bakteri yang sering dijadikan

indikator terjadinya pencemaran makanan adalah bakteri Escherichia coli atau

yang lebih dikenal dengan E.coli. Bakteri E. coli lazim terdapat dan hidup pada

usus manusia yang dianggap sebagai bakteri tidak patogen, dan baru menjadi

bakteri patogen apabila berada di dalam jaringan tubuh di luar usus manusia

(Yunaenah, 2009). Pada saat ini sudah banyak ditemukan E.coli dari tinja

penderita diare (Fardiaz, 1993).

Berdasarkan penelitian (Djaja, 2003), menurut jenis tempat pengolahan,

ditemukan tempat pengelolaan makanan terbukti berpengaruh terhadap

kontaminasi makanan matang. Pedagang kaki lima beresiko 4,92 kali

dibandingkan dengan jasa boga. Berdasarkan jenis makanan yang disajikan, jenis
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makanan yang disajikan oleh pedagang kaki lima memiliki resiko 3,50 kali,

restoran dan rumah makan 3,25 kali dibandingkan dengan jasa boga.

Dari hasil uji Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali terhadap sampel

makanan olahan yang diambil dari kantin sekolah, warung dan rumah makan di

Wilayah  kota Denpasar pada tahun 2013 dengan jumlah sampel yang diambil

sebesar 29 sampel terdapat 25 sampel positif E.coli (Dinas Kesehatan Provinsi

Bali, 2014).

Menurut Kepmenkes RI No. 942/Menkes/SK/VII/2003 makanan jajanan

adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat

penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi

umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan /restoran dan hotel. Salah

satu ketentuan Kepmenkes RI No. 942/Menkes/SK/VII/2003  bahwa kuman

E.coli pada makanan harus 0/gram sampel makanan dan pada minuman angka

E.coli harus 0/100 ml sampel minuman (Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

2003b).

Pada kantin sekolah, banyak dijumpai makanan jajanan yang rutin

dikonsumsi oleh sebagian besar anak usia sekolah. Kontribusi makanan jajanan

terhadap pemenuhan gizi juga dilaporkan cukup penting. Menurut Depkes RI,

(2005), rata-rata kebutuhan energi dan protein murid Sekolah Dasar dapat

terpenuhi oleh makanan jajanan hingga sekitar 36% untuk energi dan 30% untuk

protein. Dari hasil survei awal terhadap beberapa kantin sekolah dasar, masih

banyak ditemukan kantin – kantin yang belum memenuhi persyaratan kantin

sehat sesuai kriteria penilaian lomba kantin sehat tingkat Provinsi Bali, salah
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satunya adalah dalam penyajian makanan matang masih banyak ditemukan

makanan yang terbuka dalam penyajiannya, belum adanya sarana dan prasarana

sanitasi yang memadai misalnya tempat cuci tangan yang belum tersedia (Dinas

Kesehatan Kota Denpasar, 2014c).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yunaenah (2009), pada kantin

sekolah dasar di Wilayah Jakarta Pusat, kontaminasi E.coli positif pada makanan

sebesar 56,92%,  pada minuman sebesar 61,54%, pada makanan dan minuman

sebesar  75,4% dan pada kualitas air bersih 41,5% yang tidak memenuhi

persyaratan. Pada penelitian ini dinyatakan pula adanya hubungan antara

penyimpanan makanan matang, penyajian makanan, fasilitas sanitasi dan

penjamah makanan terhadap risiko kontaminasi bakteri E. coli.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemantauan terhadap makanan jajanan

dan minuman  di kantin sekolah seperti yang telah diuraikan di atas, masih

banyak ditemukannnya bakteri E.coli.  Hal ini merupakan indikator kurang

baiknya sistem pengelolaan makanan jajanan.

Dengan melihat potensi makanan jajanan anak Sekolah Dasar yang

demikian besar tingkat kerawanan terhadap kontaminasi bakteri E.coli, yang

merupakan salah satu bakteri patogen  yang dapat menyebabkan penyakit diare,

maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mendorong penulis melakukan

penelitian untuk membuktikan adanya kontaminasi E.coli pada makanan jajanan

di Kantin Sekolah Dasar di Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan yang terjangkit

diare paling tinggi pada umur anak sekolah dasar tersebut dan untuk menentukan

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kontaminasi E.coli pada
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makanan jajanan di Kantin Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kecamatan

Denpasar Selatan.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

a. Apakah ada kontaminasi E.coli pada makanan jajanan di Kantin

Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan?

b. Faktor apakah yang paling dominan berhubungan dengan kejadian

kontaminasi E.coli pada makanan jajanan di Kantin Sekolah Dasar

Negeri di Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan?

1.2. Tujuan Penelitian

A. Tujuan umum

Untuk membuktikan adanya faktor-faktor yang berhubungan dengan

kejadian kontaminasi E.coli pada makanan jajanan di Kantin Sekolah

Dasar Negeri di Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan.

B. Tujuan Khusus

a. Untuk membuktikan hipotesis kejadian kontaminasi E.coli pada

makanan jajanan di Kantin Sekolah Dasar Negeri di Wilayah

Kecamatan Denpasar Selatan.

b. Untuk membuktikan hipotesis faktor yang paling dominan

berhubungan dengan kejadian kontaminasi E.coli pada makanan

jajanan di Kantin Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kecamatan

Denpasar Selatan.
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1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain :

A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat

digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengkajian lebih

lanjut mengenai analisis faktor yang berhubungan dengan keberadaan

E.coli pada makanan jajanan di tingkat pengolah makanan.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Denpasar

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan

perencanaan program terutama untuk program pengawasan makanan

minuman.

2. Bagi sekolah dan pedagang diharapkan dapat menjadi informasi

untuk meningkatkan kesadaran dalam berperilaku hidup bersih dan

sehat.

3. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang

higiene dan sanitasi makanan.


