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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.     Makanan Jajanan

2.1.1.  Pengertian Makanan Jajanan

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 atau

restoran, dan hotel ( Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2003b).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan makanan

jajanan di sekolah adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual

oleh pedagang di lingkungan sekolah atau kantin sekolah. Menurut Badan

Pengawasan Obat dan Makanan (2006), makanan jajanan di sekolah umumnya

dapat dikatagorikan sebagai makanan utama, pangan kue-kue, minuman dan atau

buah-buahan.

2.1.2. Penanganan Makanan Jajanan

Penanganan makanan jajanan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan

bahan makanan, pencucian, peracikan, pembuatan, pengubahan bentuk,

pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, penyajian makanan atau minuman

(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2003b).

2.2.     Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman

2.2.1.  Pengertian Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman

Higiene Sanitasi makanan dan minuman adalah upaya untuk

mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat
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atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan (Menteri

Kesehatan Republik Indonesia, 2003b).

2.2.2. Manfaat Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman

a. Menjamin keamanan dan kemurnian makanan serta mencegah

konsumen dari penyakit.

b. Mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli.

c. Mengurangi kerusakan makanan atau pemborosan makanan

Makanan  yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan

tersebut layak untuk dimakan (Kusnoputranto, 1986) dengan kriteria sebagai

berikut :

1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki.

2. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki sebagai

akibat dari pengaruh enzim, aktivitas mikroba, binatang pengerat,

serangga, parasit serta kerusakan-kerusakan karena tekanan,

pembekuan, pemanasan, pengeringan dan sebagainya.

3. Bebas dari pencemaran setiap tahap produksi dan penanganan

selanjutnya.

4. Bebas dari mikroba dan parasit yang dapat menimbulkan penyakit.

Jika suatu makanan berada dalam keadaan berlawanan dengan kriteria-

kriteria tersebut, maka dikatakan sebagai makanan yang rusak atau busuk dan

tidak cocok untuk dikonsumsi manusia.
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2.3.     Prinsip Higiene dan Sanitasi Makanan

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 715 Tahun 2003 tentang

Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga, terdapat 6 (enam) prinsip higiene dan

sanitasi makanan yaitu pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan,

pengolahan bahan makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan makanan

matang dan penyajian makanan ( Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2003a).

2.3.1. Pemilihan Bahan Makanan

1. Bahan makanan dibagi dalam tiga golongan besar yaitu :

a. Bahan makanan mentah (segar) yaitu makanan yang perlu pengolahan

sebelum dihidangkan, seperti daging, beras, ubi, kentang, sayuran dan

sebagainya;

b. Makanan terolah (pabrikan) yaitu makanan yang sudah dapat langsung

dimakan untuk proses pengolahan makanan lebih lanjut, seperti tahu,

tempe, kecap, ikan kaleng, kornet dan sebagainya;

c. Makanan siap santap yaitu makanan yang langsung dimakan tanpa

pengolahan seperti nasi rames, mie kuah, bakso, ayam goreng dan

sebagainya.

2. Sumber bahan makanan yang baik

Untuk mendapatkan bahan makanan yang baik perlu diketahui sumber

sumber makanan yang baik.

Dari hasil penelitian Winarno (1991) didapatkan kontaminasi bakteri pada

pembuatan es puter disebabkan oleh kontaminasi persiapan bahan adonan dan

kontaminasi santan yang akan dipakai untuk pembuatan es puter.
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Pemilihan dan kebersihan serta mutu bahan makanan yang akan diolah

dapat merupakan suatu titik kritis dan memiliki batas kritis tertentu sebagai

persyaratan bahwa mutu bahan makanan tersebut masih dalam batas aman untuk

diolah dan dikonsumsi oleh konsumen. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.

942 tahun 2003 (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2003b), tentang

Makanan Jajanan, bahan makanan hendaknya diperoleh dari penyediaan bahan

makanan yang terdaftar dan berizin, harus dalam keadaan baik mutunya, segar dan

tidak busuk. Semua bahan olahan kemasan harus terdaftar di Departemen

Kesehatan, tidak kadaluarsa, tidak cacat atau tidak rusak.

2.3.2. Penyimpanan Bahan Makanan

Bahan makanan yang dibeli hendaknya disimpan dalam penyimpanan

bahan makanan. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 715 Tahun 2003 ( Menteri

Kesehatan Republik Indonesia, 2003a) tentang Persyaratan Higiene Sanitasi

Jasaboga mensyaratkan tersedia ruang atau gudang untuk menyimpan bahan

makanan dan terdapat sarana untuk penyimpanan makanan dingin. Dari hasil

penelitian oleh Sukmara (2002), 68% pedagang kaki lima tidak memiliki tempat

penyimpanan bahan makanan karena membeli bahan makanan untuk dimasak

habis pada hari itu.

Menurut Betty (2000), ada 4 cara penyimpanan bahan makanan yaitu :

1. Penyimpanan sejuk (cooling), yaitu suhu penyimpanan 100C – 150C untuk

jenis minuman, buah dan sayur.

2. Penyimpanan dingin (chilling), yaitu suhu penyimpanan 40C – 100C untuk

bahan makanan berprotein yang akan segera diolah kembali.
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3. Penyimpanan dingin sekali (freezing), yaitu suhu penyimpanan  00C – 40C

untuk bahan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu sampai 24 jam.

4. Penyimpanan beku (frozen), yaitu suhu penyimpanan < 00C untuk bahan

makanan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu > 24 jam.

Hubungan Waktu dan Suhu ( Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
2012) :

a. Waktu adalah lamanya makanan disimpan. Makin lama makanan disimpan

risiko kerusakan akan semakin besar. Pilihan yang baik adalah sesingkat

mungkin makanan disimpan dan segera diolah (bahan) atau dikonsumsi

(makanan jadi).

b. Suhu adalah suhu makanan yang disimpan. Makin rendah suhu makanan

makin lama pula bakteri tumbuh (menghambat perkembangan bakteri)

sehingga makanan lebih tahan lama.

c. Produksi toksin (racun). Untuk mempertahankan diri sejumlah bakteri

mengeluarkan toksin atau racun. Produksi toksin akan meningkat sejalan

dengan jumlah bakteri. Setiap bahan makanan ditempatkan secara terpisah

menurut jenisnya, dalam wadah (container) masing-masing, maksudnya untuk

mencegah kontaminasi silang. Penempatan rapi dan ditata tidak padat untuk

menjaga sirkulasi udara agar suhu lingkungan merata. Makanan yang berbau

tajam harus tertutup agar tidak ke luar baunya yang dapat mencegah diserap

oleh makanan lain, seperti udang, buah durian dan ikan. Pintu tidak boleh

sering dibuka, karena akan meningkatkan suhu.
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Administrasi Penyimpanan (Depkes RI, 2004) :

a. Setiap barang yang diterima harus diperiksa sebelum layak disimpan. Barang

yang disimpan harus dicatat dalam catatan atau buku stock, yang berisi nama,

bahan, tanggal pembelian, tempat pembelian dan nama petugas serta tempat

penyimpanan.

b. Bahan yang tidak layak disimpan, ditolak bila kondisinya tidak baik atau

langsung dimasak bila kondisinya  masih baik.

c. Pemeriksaan bahan dilakukan secara organoleptik artinya memeriksa dengan

cara empat indera yaitu melihat, meraba, mencium dan merasakan/mengecap.

d. Catatan administrasi ke luar masuk barang sangat berguna untuk menyusun

perencanaan kebutuhan.

e. Mempunyai petugas khusus yang mengambil dan menyimpan barang untuk

memantau keamanan makanan.

2.3.3. Pengolahan Makanan

Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah

menjadi makanan yang siap santap.

Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti kaidah dari

prinsip-prinsip higiene dan sanitasi. Dalam istilah asing dikenal dengan sebutan

Good Manufacturing Practice (GMP) atau Cara Produksi Makanan yang Baik

(CPMB) (World Health Organization, 1993) :

1. Persiapan Tempat Pengolahan

Pengusaha dan penanggung jawab berkewajiban menyediakan tempat

pengolahan makanan atau disebut dapur yang memenuhi standar dan
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persyaratan higiene dan sanitasi untuk mencegah risiko pencemaran

(kontaminasi silang dan kontaminasi ulang) terhadap makanan.

Beberapa hal yang penting harus tersedia di dapur adalah: ventilasi

yang cukup baik agar asap dan udara panas dapur dapat ke luar dengan

sempurna, lantai, dinding dan ruangan bersih dan terpelihara untuk

menekan kemungkinan pencemaran terhadap makanan, meja peracikan

bersih dan permukaannya tidak berpori dan halus untuk mempermudah

membersihkan, ruangan bebas lalat, kecoa dan tikus ( lalat, kecoa dan

tikus adalah sumber pencemar yang cukup potensial pada makanan).

2. Peralatan masak adalah semua perlengkapan yang diperlukan dalam

proses pengolahan makanan seperti pisau, sendok, kuali, wajan dan

lain-lain harus tersedia dalam keadaan bersih.

3. Peralatan makan dan minum yaitu piring, gelas, mangkuk, sendok atau

garpu harus dalam keadaan bersih.

4. Tersedianya sarana penyajian yang tertutup, rak penyimpanan,

peralatan pencucian yang permanen.

5. Tersedianya fasilitas sanitasi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Perioritas dalam memasak (Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

2003b).

a. Makanan yang tahan lama, seperti goreng-gorengan yang kering

dimasak terlebih dahulu.

b. Makanan yang rawan seperti kaldu, kuah dan sebagainya dimasak pada

waktu akhir masak.
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c. Bahan makanan yang belum waktunya dimasak disimpan dalam

lemari es (kulkas).

d. Makanan matang yang belum waktunya dihidangkan disimpan dalam

keadaan panas atau dingin.

e. Uap makanan jangan sampai mencair dan masuk ke dalam makanan

karena akan menyebabkan kontaminasi ulang (recontamination).

f. Makanan yang sudah masak tidak boleh dijamah dengan tangan tetapi

harus menggunakan alat seperti penjepit atau sendok.

g. Untuk mencicipi makanan digunakan sendok khusus yang telah dicuci.

Pada tahap pengolahan makanan, kemungkinan terjadinya kontaminasi

makanan yang dapat berasal dari fisik, kimia ataupun biologis. Dengan adanya

kontaminasi ini akan dapat menurunkan kualitas dan mutu makanan yang

nantinya akan membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Kualitas air bersih turut menentukan kualitas makanan yang dimasak.

Menurut hasil penelitian Sukmara (2002), terdapat kontaminasi coliform air bersih

di tempat pengelolaan makanan Jakarta Selatan sebesar 56,4%. Pada penelitian

terhadap es dawet di Ponorogo terdapat hubungan antara kualitas air bersih

dengan kandungan E.coli ( Ruli,  2004)

Kontaminasi tangan pengolah makanan dapat memindahkan bakteri dan

mengontaminasi makanan, terutama bakteri patogen makanan sebesar 83,9%

(Sukmara, 2002). Hal ini berarti pada saat mengolah makanan, penjamah makanan

tidak mencuci tangan, sehingga mengontaminasi makanan yang diolah.



15

Selain itu, batas kritis pengolahan makanan hendaknya mencapai suhu

1000C (World Health Organization, 1993) ; makin tinggi suhu makin rendah

kontaminasi bakteri dalam makanan.

2.3.4. Penyimpanan Makanan Masak

Bakteri akan tumbuh dan berkembang dalam makanan pada suasana yang

cocok untuk hidupnya sehingga jumlahnya menjadi banyak. Sementara di dalam

makanan berupa sayuran dan buah-buahan terdapat enzim yang menjadikan buah

matang. Kalau berlangsung terus menjadi busuk (Hartono, 2006).

1. Karakteristik Pertumbuhan Bakteri Pada Makanan Masak Dipengaruhi oleh

(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012) :

a. Kadar air makanan

Bakteri akan tumbuh subur dalam makanan dengan tingkat aw (aktivitas air)

atau air bebas yang tinggi (0,9). Makanan yang basah sangat disukai bakteri

daripada makanan kering. Cirinya adalah dihitung dari aw yang terdapat

dalam makanan. Air bebas adalah air yang berada dalam makanan yang

statusnya bebas dan tidak terikat dengan molekul makanan. Contohnya kuah

sayur, uap air yang mencair dan lain-lain. Air bebas ini akan digunakan

bakteri untuk hidup.

b. Jenis makanan

Tubuh bakteri terdiri dari protein dan air. Jadi makanan yang diperlukan oleh

bakteri adalah makanan yang mengandung protein dan air. Karena itu

bakteri akan tumbuh subur pada makanan yang mengandung protein dan

kadar airnya tinggi. Makanan yang mengandung protein tinggi seperti telur,
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daging , ikan dan susu serta hasil olahannya disukai oleh bakteri, sehingga

mudah rusak. Makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, ubi,

talas, jagung dan olahannya tidak disukai bakteri, tetapi disukai jamur.

Makanan berlemak sedikit mengandung air sehingga disukai jamur yang

menyebabkan timbulnya bau tengik.

c. Suhu makanan

Suhu makanan masak yang cocok untuk pertumbuhan bakteri yaitu suhu

yang berdekatan dengan suhu tubuh manusia (370C). Pada suhu ini

pertumbuhan bakteri akan sangat cepat. Pada suhu lebih dingin atau lebih

panas dari 370C, bakteri akan semakin lambat tumbuhnya. Pada suhu di

bawah 100C bakteri sama sekali tidak tumbuh dan pada suhu 600C bakteri

mulai mati.  Oleh karena itu diusahakan makanan selalu berada pada suhu di

mana kuman tidak tumbuh yaitu pada suhu dibawah 100C atau di atas 600C.

2. Cara Penyimpanan Makanan Masak

a. Setiap makanan masak mempunyai wadah masing-masing yang terpisah.

Pemisahan didasarkan pada saat makanan mulai diolah dan jenis makanan,

setiap wadah mempunyai tutup, tetapi berventilasi yang dapat mengeluarkan

uap air. Makanan berkuah dipisahkan antara lauk dengan kuahnya.

b. Suhu

Makanan kering (goreng-gorengan) disimpan dalam suhu kamar (25-300C),

makanan basah (kuah, sop, gulai) harus  segera disajikan pada suhu di atas

600C. Makanan basah  yang masih lama akan disajikan disimpan pada suhu

di bawah 100C.
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c. Waktu tunggu

Suhu makanan dalam waktu tunggu yang sudah berada di bawah 600C,

segera dihidangkan dan waktu tunggunya semakin singkat.  Makanan yang

disajikan panas harus tetap dipanaskan dalam suhu di atas 600C. Makanan

yang disajikan dingin disimpan di dalam keadaan dingin pada suhu di bawah

100C. Makanan yang disimpan pada suhu di bawah 100C harus dipanaskan

kembali sebelum disajikan.

2.3.5. Pengangkutan Makanan

Pengangkutan makanan yang baik akan sangat berperan dalam mencegah

terjadinya pencemaran makanan. Dalam proses pengangkutan makanan banyak

pihak yang terkait mulai dari persiapan, pewadahan, orang, suhu dan kendaraan

pengangkut itu sendiri (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012).

1. Pengangkutan Bahan Makanan

Pencemaran selama dalam pengangkutan dapat berupa pencemaran fisik,

mikroba maupun kimia. Untuk mencegahnya adalah membuang atau

setidaknya mengurangi sumber yang akan menyebabkan pencemaran. Caranya

yaitu :

a. Mengangkut bahan makanan tidak bercampur dengan bahan berbahaya dan

beracun (B3) seperti pupuk, insektisida atau bahan berbahaya lainnya.

b. Kendaraan pengangkut makanan tidak dipergunakan untuk mengangkut

bahan lain seperti untuk mengangkut orang, hewan atau barang-barang.

c. Kendaraan yang digunakan harus diperhatikan kebersihannya agar setiap

akan digunakan untuk mengangkut makanan selalu dalam keadaan bersih.
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d. Pemakaian kendaraan yang telah mengangkut bahan kimia atau pestisida

perlu dihindari, walaupun telah dicuci masih akan terjadi pencemaran.

e. Perlakuan manusia yang menangani makanan selama pengangkutan, seperti

perlakuan makanan yang ditumpuk, diinjak, dibanting, diduduki atau

bahkan menjadi alas tempat tidur perlu dihindari. Contohnya sayuran dan

buah-buahan yang diangkut antar pasar.

f. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan makanan dikonstruksi

secara higiene seperti kendaraan pengangkut daging dari RPH (rumah

potong hewan) atau perusahaan supplier.

2. Pengangkutan Makanan Siap Santap

Makanan siap santap lebih rawan terhadap pencemaran sehingga perlu

perlakuan yang ekstra hati-hati. Oleh karena itu, dalam prinsip pengangkutan

makanan siap santap perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Setiap makanan mempunyai wadah masing-masing, isi makanan tidak

terlampui penuh untuk mencegah terjadinya kondensasi.

b. Wadah yang dipergunakan harus utuh, kuat dan ukurannya memadai dengan

makanan yang ditempatkan dan terbuat dari bahan anti karat atau bocor.

c. Pengangkutan untuk waktu yang lama harus diatur suhunya agar tetap panas

600C atau tetap dingin 40C.

d. Wadah selama dalam perjalanan tidak boleh terbuka sampai di tempat

penyajian.

e. Kendaraan pengangkutan disediakan khusus dan tidak dipergunakan untuk

keperluan mengangkut bahan lain.
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Menurut Djaja (2003), tempat pengolahan makanan yang banyak

melakukan pengangkutan matang dari dapur ke tempat penyajian adalah pedagang

kaki lima. Alat pengangkut yang digunakan sangat sederhana seperti sepeda dan

gerobak, sehingga kemungkinan makanan yang sudah matang akan

terkontaminasi kembali oleh bakteri bila cara pengangkutan tidak sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan.

2.3.6. Penyajian Makanan

Penyajian makanan merupakan rangkaian akhir dari perjalanan makanan.

Makanan yang disajikan adalah makanan yang siap santap. Makanan siap santap

harus laik santap. Laik santap dapat dinyatakan bilamana telah dilakukan uji

organoleptik dan uji biologis. Uji Laboratorium dilakukan secara insidental bila

ada kecurigaan.

Prinsip penyajian menurut Kumpulan Modul Kursus Higiene Sanitasi

Makanan dan Minuman (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012) terdiri

dari :

a. Prinsip pemisahan wadah artinya setiap jenis makanan ditempatkan dalam

wadah terpisah masing-masing dan diusahakan tertutup, terutama wadah yang

berada tidak satu level dengan wadah makanan yang lainnya. Tujuannya agar

makanan tidak terkontaminasi silang, bila satu tercemar yang lainnya dapat

diamankan, memperpanjang masa saji makanan sesuai dengan tingkat

kerawanan makanan.
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b. Prinsip kadar air artinya makanan yang mengandung kadar air tinggi (kuah,

soto, saus) baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah

makanan cepat rusak (basi).

c. Prinsip edible part artinya setiap bahan yag disajikan dalam penyajian adalah

merupakan bahan makanan yang layak dimakan. Pemakaian bahan yang

membahayakan kesehatan harus dihindari seperti, stikker besi, tusuk gigi atau

bunga plastik. Bahan yang tidak untuk dimakan harus segera dibersihkan dari

tempat penyajian manakala acara makan dimulai. Tujuannya untuk mencegah

kecelakaan atau gangguan akibat salah makan.

d. Prinsip panas yaitu setiap penyajian makanan yang disajikan panas diusahakan

tetap dalam keadaan panas, seperti: sop, gulai, soto dan sebagainya. Untuk

mengatur suhu perlu diperhatikan suhu makanan sebelum ditempatkan dalam

alat saji panas (food warmer) harus masih berada di atas 600C.

e. Prinsip bersih artinya setiap peralatan yang digunakan seperti wadah dan

tutupnya, doos atau piring/gelas/mangkok harus bersih dan baik. Bersih

artinya telah dicuci dengan cara higiene, baik artinya utuh, tidak rusak atau

cacat. Tujuannya untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan

penampilan yang estetis.

f. Prinsip handling artinya setiap penanganan  makanan maupun alat makanan

tidak kontak langsung dengan anggota tubuh terutama dengan bibir tujuannya

untuk mencegah pencemaran dari tubuh dan memberikan penampilan yang

baik dan sopan.
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g. Prinsip tepat penyajian artinya pelaksanaan penyajian makanan harus tepat

sesuai dengan pesanan.

2.4.     Kontaminasi Makanan

2.4.1. Pengertian Kontaminasi Makanan

Menurut Buku Kumpulan Modul Kursus Higiene dan Sanitasi Makanan

(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012), kontaminasi atau pencemaran

adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki atau

diinginkan.

2.4.2.  Kontaminan dan Penyebab Kontaminasi Makanan

Kontaminasi makanan dapat terjadi pada setiap tahap dalam proses dari

produksi pangan  seperti pengelolaan makanan yang tidak memenuhi syarat

higiene dan sanitasi, peralatan yang digunakan tidak bersih, bahan pangan tidak

aman misalnya menggunakan bahan berbahaya, pengolah makanan yang tidak

menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat dan juga dapat dari pencemaran

lingkungan termasuk air, tanah dan udara. Kontaminasi dikelompokkan ke dalam

4 macam (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012) yaitu :

1. Pencemaran mikroba seperti bakteri, jamur, cendawan.

2. Pencemaran fisik seperti rambut, debu, tanah, serangga dan kotoran

lainnya

3. Pencemaran kimia seperti pupuk, pestisida, mercuri, cadmium, arsen,

cianida dan sebagainya.

4. Pencemaran radio aktif seperti radiasi, sinar alfa (α), sinar gamma,

radio aktif, sinar  cosmis dan sebagainya.
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Terjadinya pencemaran dapat dibagi dalam tiga cara (Betty, 2000) yaitu :

a. Pencemaran langsung yaitu adanya bahan pencemar yang masuk ke

dalam makanan secara langsung karena ketidaktahuan atau kelalaian

baik disengaja maupun tidak disengaja. Contoh : potongan rambut

masuk ke dalam nasi.

b. Pencemaran silang yaitu pencemaran yang terjadi secara tidak langsung

sebagai akibat ketidaktahuan dalam pengelolaan makanan. Contoh :

makanan mentah bersentuhan dengan makanan yang sudah matang.

c. Pencemaran ulang yaitu pencemaran yang terjadi terhadap makanan

yang telah dimasak sempurna. Contohnya : nasi yang tercemar oleh

debu atau lalat karena tidak ada pelindung (tutup).

2.4.3. Ciri-ciri Kontaminasi

2.4.3.1. Pembusukan Makanan

Pembusukan adalah proses perubahan komposisi (dekomposisi) makanan

baik sebagian atau seluruhnya pada makanan dari keadaan normal menjadi

keadaan yang tidak normal yang tidak dikehendaki sebagai akibat pematangan

alami, pencemaran, sengaja dipelihara (fermentasi) atau sebab lain . Pembusukan

dapat terjadi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012) karena :

a. Fisika yaitu pembusukan makanan karena kekurangan air (layu, mengkerut),

karena benturan/tekanan (pecah) atau diganggu hewan/serangga (berlubang,

bekas gigitan).

b. Enzim yaitu pembusukan akibat aktivitas zat kimia pada proses pematangan

buah-buahan sehingga makanan menjadi rusak karena terlalu matang.
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c. Mikroba yaitu bakteri atau cendawan yang tumbuh dan berkembang baik di

dalam makanan serta merusak komposisi makanan, sehingga makanan

menjadi basi, merubah rasa, bau atau warnanya. Khusus pada proses

fermentasi akan terjadi perubahan gizi.

2.4.3.2. Pemalsuan Makanan

Pemalsuan adalah upaya perubahan tampilan makanan dengan cara

menambah atau mengganti bahan makanan yang disengaja dengan tujuan

meningkatkan tampilan makanan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-

besarnya namun dapat berdampak buruk bagi konsumen. Contoh pemalsuan yang

banyak terjadi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012) seperti :

a. Zat warna kain, yaitu penambahan bahan yang dapat memberikan penampilan

yang lebih menarik dengan zat  warna tertentu yang dilarang untuk makanan.

b. Zat pemanis, menambahkan zat pemanis tanpa gula untuk meningkatkan rasa

manis berlipat ganda walaupun tidak mengandung gula, sehingga tidak

menimbulkan kalori seperti siklamat dan saccharin.

c. Bahan pengawet, yaitu bahan yang ditambahkan nuntuk mengawetkan

makanan yang jumlahnya berlebihan.

d. Bahan pengganti, yaitu penggunaan bahan makanan dengan bahan lain yang

tidak baku seperti saus tomat diganti dengan papaya, kecap kedele diganti

dengan kecap air kelapa dan sebagainya.

e. Merk atau label makanan, yaitu merk, label atau tulisan dan tanda yang

memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kandungan gizi makanan.
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Contohnya, keju terbuat dari tepung, daging sapi yang berisi  daging babi dan

sebagainya

2.4.3.3. Keracunan

Keracunanan adalah timbulnya gejala klinis suatu penyakit atau

gangguan kesehatan lainnya akibat mengonsumsi makanan yang tidak higienis

yang mengandung toksin yang dikeluarkan oleh bakteri yang terdapat dalam

makanan atau mengandung hal-hal bersifat racun. Gejala-gejala yang biasanya

terjadi setelah mengonsumsi makanan terkontaminasi seperti mual-mual ,

muntah-muntah, pusing, sakit perut, sakit kepala dan mencret (Dinas Kesehatan

Kota Denpasar,  2014b).

Mikroba patogen dalam makanan yang menimbulkan penyakit infeksi

adalah (Yunaenah, 2009) :

1. Salmonella

Salmonella adalah bakteri berbentuk batang, aerobik dan tidak membentuk

spora (selubung). Tumbuh optimum pada suhu 370C. Pada suhu kurang dari

6,70C dan lebih dari 46,60C pertumbuhannya terhenti, tetapi hidup pada air

yang membeku. Bakteri ini akan mati pada suhu 600C selama 30 menit. Ada 2

jenis penyakit yang ditimbulkan oleh Salmonella yaitu Salmonellosis, dan

demam tifus.

2. Vibrio Cholera

Bakteri ini menyebabkan penyakit kolera. Kuman berbentuk seperti koma dan

tumbuh optimum pada pH 7,8-8,0. Penularan bakteri ini melalui air, ikan dan

pangan hasil laut.
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3. Vibrio parahaemolyticus

Seringkali kuman ini ditemukan di pantai dan mencemari ikan dan kerang. Laut

yang tercemar, baik oleh kotoran manusia secara tidak langsung melalui aliran

sungai yang bermuara ke laut. Ikan dan Kerang-kerangan memperoleh

makanannya dari laut dengan menyaring air laut melalui badannya, sehingga

kerang/ikan tercemar kuman dan akan masuk ke dalam tubuh manusia bila

memakan makanan jenis “sea food”tadi secara mentah atau dimasak kurang

sempurna (setengah matang).

4. Escherichia coli

Bakteri ini merupakan bakteri berbentuk batang, tidak berkapsul dan dapat

bergerak aktif. Escherichia coli secara normal ditemukan dalam alat

pencernaan manusia/hewan. Escherchia coli menyebabkan penyakit pada

manusia, disebut Enteric Pathogenic Escherichia coli (EPEC). Dikenal 2

golongan E. coli yang menyebabkan penyakit pada manusia. Golongan

pertama : Entero Toxigenic Escherichia coli (ETEC) dan golongan kedua :

Entero Invasive Escherichia coli (EIEC). Suhu optimum untuk pertumbuhan

bakteri ini adalah 370C. Bakteri ini relatif peka terhadap panas dan mati pada

suhu pasteurisasi. Pencegahan terhadap bakteri ini dengan melakukan tindakan

memasak makanan dengan baik, menjaga higiene dan sanitasi, mencegah air

dari kontaminasi tinja dan air perlu diberi khlor (klorinasi).

5. Bacillus cereus

Bacillus bersifat aerobic, membentuk spora dan memproduksi endotoksin yang

dilepaskan ke makanan. Bacillus cereus seringkali terdapat pada makanan
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serelia. Pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan cara pendinginan makanan

dengan segera dalam jumlah sedikit, mempertahankan makanan tetap panas

pada suhu di atas 650C atau memanaskan kembali makanan yang telah

dibiarkan pada suhu kamar sampai suhu 700C.

6. Clostridium perfringens

Bakteri ini memmbentukan spora, bersifat anaerobik. Penyakit yang timbul

karena memakan makanan yang tercemar sejumlah bakteri, yang kemudian

akan membebaskan toksin (racun) dalam saluran pencernaan. Clostridium

perfringen juga dapat dijumpai pada debu dan kotoran. Penjamah makanan

dapat mengontaminasi makanan bila mereka kurang bersih cuci tangan sehabis

buang hajat.

7. Shigella

Bakteri ini berbentuk batang, bersifat fakultatif anaerob, tidak membentuk

kapsul dan tidak membentuk spora. Suhu optimum untuk pertumbuhannya

370C dan mati pada suhu 46,60C. Penyakit yang disababkan oleh bakteri ini

disebut Shigellosis.

2.4.4. Pencegahan Kontaminasi Makanan

Sepuluh prinsip Pokok World Health Organiozation untuk keamanan

makanan (World Health Organization, 1993), yaitu :

1. Hendaknya dipilih makanan yang sudah diproses

Untuk sayuran dan buah-buahan sebaiknya dalam keadaan telah dicuci dan

segar.

2. Memasak makanan dengan sempurna
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Pemasakan bahan makanan mentah terutama unggas, daging yang sering

tercemar  penyakit harus sempurna agar kuman patogen mati.

3. Makanan segera disantap

Makanan jika sudah masak apabila didiamkan  lama akan berisiko

terkontaminasi bakteri.

4. Penyimpanan makanan dengan benar

Jika menyiapkan makanan jauh waktunya sebelum dihidangkan, maka

makanan disimpan dengan cara dipanaskan lebih dari suhu 600C, atau dengan

cara dingin kurang dari 100C.

5. Pemanasan kembali makanan dengan benar

Makanan yang disimpan dalam keadaan dingin perlu dipanaskan kembali

sebelum dikonsumsi dan harus mencapai suhu 700C yang merata.

6. Kontak makanan masak dengan bahan mentah harus dicegah

Kontaminasi silang bisa terjadi secara tidak langsung melalui peralatan, orang

dan tempat yang dipakai. Alat-alat yang dipakai untuk mengolah makanan

yang belum dimasak jangan dipakai untuk wadah makanan masak.

7. Tangan harus dicuci dengan sabun sesering mungkin

Mencuci tangan dengan bersih sebelum seseorang mengolah makanan

merupakan keharusan. Jika ada selingan kegiatan lain sementara memasak,

terutama sesudah dari toilet atau menyentuh binatang peliharaan maka tangan

harus dicuci kembali.

8. Kebersihan permukaan dapur harus dijaga secermat mungkin
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Setiap permukaan yang berhubungan dengan pengolahan dan penyiapan

makanan harus selalu benar-benar bersih.

9. Makanan harus dilindungi dari serangga, tikus dan binatang lain

Makanan disimpan secara tertutup rapat, sehingga tidak mungkin dimasuki

serangga atau binatang lainnya.

10. Penggunaan air bersih

Air yang digunakan untuk ditambahkan ke dalam makanan atau untuk

pencucian peralatan harus air bersih sesuai dengan persyaratan baku mutu air

bersih.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran makanan secara biologis  dapat

pula dilakukan dengan mengendalikan pertumbuhan bakteri dengan cara

mengetahui sifat dan karakteristik dari bakteri. Menurut Kusumayati (2002), sifat

hidup bakteri dibagi dalam lima kelompok yaitu :

1. Psikrofil : bakteri yang tumbuh dengan baik pada suhu -150C-100C,    suhu

maksimumnya 200C.

2. Psikrotop : bakteri yang tumbuh dengan baik pada suhu -150C-250C,      suhu

maksimumnya 350C.

3. Mesofil : bakteri yang tumbuh dengan baik pada suhu 50C-350C, suhu

maksimumnya  450C.

4. Thermofil : bakteri yang tumbuh dengan baik pada suhu 400C-550C, suhu

maksimumnya 800C.

5. Thermotrof : bakteri yang tumbuh dengan baik pada suhu 150C- 460C, suhu

maksimumnya 800C.
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2.5. Penyakit Bawaan Makanan

2.5.1. Pengertian Penyakit Bawaan Makanan (Depkes RI, 2006a)

Penyakit bawaan makanan adalah penyakit yang timbul setelah

mengonsumsi makanan yang tidak sehat, baik berupa infeksi maupun akibat

bahan kimia berbahaya. Biasanya makanan tersebut mengandung bakteri dalam

jumlah banyak atau mengandung bahan kimia berbahaya melebihi batas standar

yang telah ditentukan.

2.5.2. Penyakit Bawaan Makanan (Depkes RI, 2006a)

Penyakit bawaan makanan dapat digolongkan dalam 5 (lima) kelompok

besar yakni :

1. Penyakit yang disebabkan oleh virus : Hepatitis A, Gastroenteritis

2. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri

a. Infeksi makanan : Demam tifus dan paratifus, kolera, disentri basiler

b. Keracunan makanan : muntah-muntah, sakit perut

3. Penyakit yang disebabkan oleh amuba/protozoa : Disentri amuba,

giardiasis

4. Penyakit yang disebabkan oleh cacing/parasit : cacing gelang, cacing

kremi, cacing pita

5. Penyakit yang disebabkan bukan karena kuman : Jamur

(Mikotoksin/aflatoksin), bahan pewarna, bahan pengawet.
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2.6. Fasilitas Sanitasi

Fasilitas sanitasi adalah sarana dan kelengkapan yang digunakan untuk

memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan

fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia (Menteri Kesehatan Republik

Indonesia, 2003c) :

1. Lokasi dan bangunan

Adapun persyaratan konstruksi sarana penjaja makanan adalah konstruksi

sarana harus mudah di bersihkan, menyediakan sarana air bersih, tersedianya

tempat untuk penyimpanan bahan makanan, tersedia tempat penyimpanan

makanan siap saji, tersedia tempat penyimpan peralatan untuk penanganan

makanan, tersedia tempat untuk mencuci (peralatan, tangan dan bahan

makanan).

2. Tersedia fasilitas air bersih yang memenuhi syarat, yaitu :

a. Air bersih harus tersedia cukup untuk seluruh kegiatan.

b. Kualitas air bersih harus memenuhi syarat sesuai dengan  Peraturan   Menteri

Kesehatan    Republik      Indonesia No. 416/MENKES/PER/IX/1990

3. Penanganan sampah

Tersedianya sarana tempat pembuangan sampah yang cukup dan memenuhi

syarat kesehatan seperti : tertutup, kuat dan kedap air.

4. Pembuangan limbah

Pembuangan air limbah memenuhi syarat kesehatan, yaitu tidak menjadi

tempat berkembangnya serangga dan air limbah mengalir lancar serta tidak

menimbulkan bau yang manggangu estetika dan mengundang lalat.
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2.7.     Higiene Penjamah Makanan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003

(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2003c) menyatakan penjamah makanan

adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan

mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai

dengan penyajian. Menurut Longree (2004), manusia adalah sumber dari bakteri

terutama bakteri patogen yang dapat mengkontaminasi makanan melalui tangan

tenaga pengolah makanan. Pada penelitian E.coli di rumah makan Kota Semarang,

Fitri (2006) menemukan adanya hubungan antara E.coli dengan personal higiene

penjamah makanan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penjamah  makanan pada

saat melakukan pengolahan untuk mencegah terjadinya kontaminasi secara

biologi, yaitu ;

1. Tangan penjamah makanan harus dijaga kebersihannya yaitu : kuku dipotong

pendek, agar tidak menjadi tempat berkumpulnya kotoran yang dapat

mencemari makanan, mandi dua kali sehari untuk menjaga kebersihan kulit,

tubuh bebas dari kosmetik, kulit bebas luka karena menjadi media penularan

penyakit.

2. Selalu mencuci tangan pada waktu melakukan aktivitas pengolahan makanan,

yaitu belum melakukan aktivitas pengolahan makanan, setelah keluar dari

toilet, untuk yang biasa merokok harus mencuci tangan setelah merokok,

setelah membuang sampah atau kotoran, ketika meracik bahan makanan,
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setelah mengerjakan pekerjaaan lain diluar pengolahan makanan, seperti

bersalaman atau membersihkan alat dan mengelap.

3. Tidak merokok ketika mengolah makanan.

4. Berperilaku hidup bersih dan sehat, menjauhkan sifat/perilaku buruk seperti

menggaruk-garuk kulit, rambut, lubang hidung, telingga, selagigi atau kuku,

mencicipi makanan dengan jari atau menjilat pada peralatan kontak pada

makanan, meludah sembarangan di sembarang tempat, apabila batuk atau

bersin terbuka tidak ditutup dengan sapu tangan atau tissue, menyisir

rambut di tempat pengolahan.

5. Pakaian yang dikenakan harus selalu bersih dan rapi.

6. Semua kegiatan pengolahan makanan harus terlindung dari kontak langsung

dengan tubuh. Perlindungan kontak langsung dengan tubuh dapat dilakukan

dengan menggunakan sarung tangan dari plastik, menggunakan penjepit

makanan serta menggunakan alat lain, misalnya sendok garpu.
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2.8. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

2.8.1. Pengertian HACCP

Hazard Analysis Critical Point atau Analisis Bahaya Titik Kendali Kritis,

selanjutnya disebut HAACP adalah suatu pendekatan dan mengukur bahaya yang

spesifik sebagai upaya pencegahan dalam pengolahan pengawasan pengolahan

makanan untuk menjamin keamanan makanan. HACCP adalah suatu alat yang

dipakai untuk menilai tingkat bahaya, menduga perkiraan resiko dan

menempatkan ukuran yang tepat dalam pengawasan dengan menitik beratkan

pada pencegahan dan pengendalian proses dari pada pengujian produk akhir yang

biasanya dilakukan dalam acara pengawasan tradisional (Keputusan Menteri

Kesehatan RI No. 942 Tahun 2003).

HACCP dapat diterapkan pada seluruh rantai perjalanan makanan (food

chain) mulai dari produsen primer sampai produsen akhir. Keberhasilan

penerapan HACCP ditunjang dengan pendekatan disiplin dan membutuhkan

komitmen yang penuh dari semua pihak termasuk keterlibatan penguasa dan

karyawannya.

2.8.2. Manfaat Penerapan HACCP

1. Pendekatan HACCP adalah pendekatan yang sistematis yang dapat

diterapkan pada semua aspek dari pengamanan makanan, termasuk

bahan baku, pembibitan/pertumbuhan, panen, pembelian, pengolahan

distribusi, penyimpanan dan pemakaian produk akhir.
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2. Syarat HACCP memberikan nuansa dasar yang ilmiah untuk

mendemonstrasikan adanya penyebab yang masuk akal yang telah

dilakukan untuk mencegah bahaya yang akan mengenai konsumen.

3. Pendekatan HACCP mengubah pandangan dari pengujian produk akhir

yang secara statistik kurang dipercaya karena sering kali perlu

pengujian ulang kepada pendekatan orientasi pencegahan dalam proses

produksi dengan cara yang aman.

4. Penerapan konsep HACCP adalah metode yang hemat biaya dalam

menjamin  keamanan makanan dan pencegahan penyakit bawaan

makanan dan kesakitan.

5. Sistem HACCP memfokuskan pada sumber bahan sebagai bagian dari

proses yang kritis dalam menjamin keamanan makanan.

6. Sistem HACCP dapat menurunkan kehilangan produk karena

kerusakan/pembusukan

7. Sistem HACCP meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam upaya

pengamanan produk makanan dan karenanya kepercayaan dalam

perdagangan makanan dan stabilitas bisnis makanan.

8. Sistem HACCP dapat menyesuaikan dengan rancangan dan konstruksi

proses dan peralatan untuk produk baru dengan memperkirakan

kemungkinan bahaya potensial yang akan timbul dan

menyarankan tindakan pengendaliannya.

2.8.3. Tujuan Prinsip Dalam Penerapan HACCP
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Ada 7 (tuju) prinsip dalam penerapan HACCP (ILSI,1996)

1. Prinsip 1 : Analisis Hazard

Analisis hazard memiliki 3 tujuan :

a. Teridentifikasinya hazard yang penting

b. Menganalisa hazard berbasis risiko untuk memilih hazard yang

potensial

c. Hazard yang telah diidentifikasi, digunakan untuk memilih cara-cara

pencegahan untuk suatu proses atau suatu produk untuk meyakinkan

dan meningkatkankeamanan makanan.

2. Prinsip 2 : Identifikasi Titik Kontrol Kritis (CCP)

CCP adalah sebuah titik langkah atau prosedur dimana suatu control

dapat diaplikasikan dan hazard keamanan makanan dapat dicegah,

dieliminasi atau dikurangi hingga level yang dapat diterima.

3. Prinsip 3 : Tetapkan Batas Kritis Untuk Langkah Pencegahan

Tahap ini melibatkan pembentukan suatu kriteria yang harus sesuai

dengan setiap langkah pencegahan yang berhubungan dengan CCP.

Batas kritis dapat dinyatakan sebagai suatu setv kumpulan dari langkah-

langkah pengamanan semisal suhu, waktu, dimensi fisik, aw, pH, dan

kadar klorin.

4. Prinsip 4 : Tetapkan Prosedur Untuk Memonitoring CCP

Pemantauan adalah urutan terencana dari observasi atau pengukuran

untuk menentukan apakah suatu CCP berada dalam control dan untuk
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membuat catatan yang akurat yang digunakan untuk prosedur

pengesahan jangka panjang.

5. Prinsip 5 : Tetapkan Tindakan Perbaikan Yang Harus Dilakukan Bila

Pemantauan Menunjukkan Bahwa batas Kritis Telah dilampaui.

6. Prinsip 6 ; Tetapkan Sistem Pencatatan Yang Efektif Yang

Mendokumentasikan sistem HACCP. Prinsip ini mensyaratkan

persiapan dan perawatan dari perencanaan HACCP  yang tertulis. Isi

dari dokumen yang harus ada dalam sistem HACCP adalah :

- Daftar  anggota tim HACCP dan tanggung jawab masing-masing

- Gambaran dari produk dan tujuan penggunaannya

- Diagram alir dari penyiapan makanan yang mengidentifikasi adanya

CCP

- Hazard yang berhubungan dengan tiap CCP dan langkah

pencegahannya

- Batas kritis

- Sistem pemantauan

- Perencanaan aksi perbaikan untuk penyimpangan dari batas kritis

- Prosedur pencatatan

- Prosedur pembuktian sistem HACCP

7. Prinsip 7 : Penyimpanan Data atau Dokumentasi

Penyimpanan data merupakan bagian penting pada HACCP,

penyimpanan dapat meyakinkan bahwa informasi yang dikumpulkan

slama ini akan dapat diperoleh oleh siapapun yang terlibat dalam
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proses, juga para pengawas dari pihak luar. Penyimpanan data juga

dapat membantu meyakinkan bahwa sistem tetap berkesinambungan

dalam jangka panjang.


