
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Penyakit yang ditularkan melalui makanan (foodborne disease) merupakan 

permasalahan kesehatan masyarakat yang banyak dijumpai dan penyebab 

signifikan menurunnya produktivitas ekonomi. Di seluruh dunia terdapat jutaan 

orang, khususnya bayi dan anak-anak, yang menderita dan meninggal dunia 

setiap tahunnya akibat penyakit yang ditularkan melalui makanan tersebut. Setiap 

tahun, terdapat sekitar 1500 juta kejadian diare pada balita dan diperkirakan 70% 

kasus penyakit diare terjadi karena makanan yang terkontaminasi. Patogen yang 

sudah dikenal sebagai penyebab penyakit diare salah satunya adalah bakteri 

seperti Escherichia coli (E. coli) yang merupakan bakteri tersering dan terpenting 

secara klinis di golongan bakteri Coliform (Motarjemi dkk, 2006).  

 

Bakteri Coliform seperti E.coli merupakan salah satu bakteri indikator sanitasi air 

dan makanan, sehingga apabila dalam makanan terdapat bakteri E.coli berarti air 

atau makanan tersebut telah tercemar oleh feses manusia (Hendri, 2007). 

Penyebaran bakteri Coliform yang berasal dari hewan ke manusia dapat terjadi 

melalui daging yang telah terkontaminasi kemudian dikonsumsi oleh manusia, 
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sedangkan penyebaran bakteri Coliform dari manusia ke manusia yang lain 

terjadi secara peroral dengan cara manusia memakan atau meminum air yang 

telah terkontaminasi (Andriani, 2008). 

 

Kontaminasi bakteri pada makanan dapat terjadi pada bahan makanan, air, wadah 

makanan, tangan penyaji ataupun pada makanan yang sudah siap disajikan. 

Seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Djaja (2003), kontaminasi  

pada bahan makanan sebanyak 40,0%, kontaminasi air sebanyak 12,9%, 

kontaminasi makanan matang 7,5%, kontaminasi pewadahan makanan 16,9%, 

kontaminasi tangan 12,5%, dan kontaminasi makanan disajikan 12,2%. Hal 

tersebut menunjukkan kontaminasi  paling banyak terdapat pada bahan makanan.  

 

Daging merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri Coliform. 

Jenis Enterobacter dengan Eschericia dan Klebsiella disebut kelompok bakteri 

Coliform yang merupakan indikator dalam sanitasi. Bakteri Coliform dalam 

jumlah tertentu dapat menjadi indikator suatu kondisi yang bahaya dan adanya 

kontaminasi bakteri patogen (Balia dkk, 2011). 

 

Menurut Sumiarto (2004), infeksi Coliform pada manusia seringkali disebabkan 

oleh konsumsi makanan produk hewan yang tercemar, misalnya daging dan susu. 

Daging yang beredar di kota Bogor pada tahun 2001 sudah tercemar mikroba 

patogen yaitu dengan jumlah Coliform 7,9 X 10
4
 Colony Forming Unit/gram  

(CFU/gram) dan E.coli 3,0 X 10
4
 CFU/gram (Hafriyanti dkk, 2008). Beberapa 



3 
 

mikroba patogen yang biasanya mencemari daging adalah E.coli dan 

Staphylococcus sp (Djaafar dan Rahayu, 2007).  

 

Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01–6366–2000 merekomendasikan batas 

maksimal cemaran bakteri Coliform pada daging segar yaitu 1 X 10
2
 CFU/gram 

dan E.coli yaitu 5 X 10
1
 MPN/100ml. Namun pada pengambilan sampel yang 

dilakukan tahun 2007 di pasar Arengka Pekanbaru didapat total koloni melebihi 

batas maksimal yang direkomendasikan (Hafriyanti dkk, 2008). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Rahimma (2012), 100 % daging sapi di kota Padang 

terkontaminasi bakteri melebihi Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM). 

Tingkat kontaminasi bakteri pada sampel daging sapi dari pasar tradisional 

adalah sebesar 2.7 x 10
4
 CFU/gr. Sementara cemaran pada sampel daging sapi 

dari kios penjual daging terdeteksi sebesar 4.9 x 10
4
 CFU/gr . 

 

Pasar sebagai tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli yang  

menyediakan kebutuhan pokok terbagi menjadi pasar modern dan pasar 

tradisional. Ada perbedaan mencolok dari kedua jenis pasar ini terutama dari segi 

kebersihan. Pasar tradisional selama ini identik dengan tempat yang kumuh, 

kotor dan sembraut (Toya, 2012). Terutama di bagian pasar yang menjual 

daging, banyak lalat yang beterbangan dengan lantai yang becek dan kotor. 

Berbeda dengan pasar modern yang terjaga kebersihannya, daging-daging dijual 

di bagian tersendiri dengan pendingin dan tidak ada lalat yang beterbangan. 

Berdasarkan data-data tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
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tentang kontaminasi Coliform pada daging sapi segar yang di jual di pasar di 

Bandar Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diidentifikasikan masalah, yaitu:  

1. Apakah daging sapi segar yang dijual di pasar di Bandar Lampung 

terkontaminasi oleh Coliform?  

2. Bakteri golongan Coliform apa sajakah yang terdapat pada daging sapi 

segar yang dijual di pasar di Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendeteksi Coliform yang terdapat pada daging sapi segar yang dijual 

di pasar di Bandar Lampung. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui bakteri golongan Coliform apa sajakah yang terdapat 

pada daging sapi segar yang dijual di pasar di Bandar Lampung. 
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D. Manfaat 

  

A. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman langsung dalam merencanakan penelitian, 

melaksanakan penelitian dan menyusun hasil penelitian mengenai 

kontaminasi Coliform pada daging sapi segar yang dijual di pasar di Bandar 

Lampung. 

B. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang 

kontaminasi Coliform pada daging sapi segar yang dijual di pasar di Bandar 

Lampung sehingga pembaca dapat lebih berhati-hati dalam memilih dan 

mengelola bahan makanan.  

C. Bagi Instansi Terkait  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan bagi 

instansi terkait mengenai kontaminasi Coliform pada daging sapi segar yang 

dijual di pasar di Bandar Lampung. Terutama pada penjual daging segar agar 

lebih memperhatikan kualitas daging yang mereka jual, agar sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak membahayakan kesehatan 

konsumen. 

D. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat 

dijadikan acuan untuk melakukan penelitian sejenis. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

A. Kerangka Teori 

 

Infeksi Coliform pada manusia seringkali disebabkan oleh konsumsi 

makanan produk hewan yang tercemar, misalnya daging dan susu (Sumiarto, 

2004). Penyebaran Coliform yang berasal dari hewan ke manusia dapat 

terjadi melalui daging yang telah terkontaminasi kemudian dikonsumsi oleh 

manusia, sedangkan penyebaran bakteri Coliform dari manusia ke manusia 

yang lain terjadi secara peroral dengan cara manusia memakan atau 

meminum air yang telah terkontaminasi (Andriani, 2008). 

 

Kontaminasi mikroorganisme dapat melalui berbagai hal. Sumber-sumber 

kontaminasi mikroorganisme pada daging segar dapat berasal dari pisau 

pemotong, saluran pencernaan, tangan manusia, wadah, penanganan, dan 

penyimpanan (Jay dkk, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

 

 

F. Hipotesis 

 

Adanya kontaminasi Coliform pada daging segar yang dijual di pasar sekitar kota 

Bandar Lampung.  

 

Isolasi bakteri dan identifikasi 
Variabel bebas: 

Daging sapi segar dari 

pasar 

Variabel tergantung: 

Bakteri Coliform pada daging 


