
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini orang ingin melakukan segala sesuatu dengan cepat

dan praktis, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan makan. Hal ini

sangat menunjang keberadaan berbagai tempat yang menyediakan

makanan. Warung makan merupakan  tempat untuk membantu masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat terpisahkan,

disamping memberikan pelayanan yang praktis dan cepat adalah salah satu

alasan masyarakat suka mengkonsumsi makanan yang siap saji yang

disediakan oleh warung makan. Keterbatasan waktu untuk mengolah

makanan karena padatnya aktivitas sehari- hari adalah alasan lain mengapa

masyarakat lebih suka membeli makanan di warung makan.  Akan tetapi

warung  makan yang menyediakan berbagai macam makanan tidak

menjamin kualitas makanan itu baik. Kontaminasi dapat terjadi setiap saat,

salah satunya yaitu pada proses pencucian alat makan tersebut. Pada

proses pencucian alat-alat makan di warung  makan biasanya

menggunakan air yang sudah ditampung dalam ember-ember sehingga

dapat digunakan untuk beberapa kali proses pencucian (Depkes RI, 2003).

Semakin meningkatnya jumlah warung makan memberikan

kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi

hal ini tidak dibarengi oleh informasi tentang praktik kebersihan yang baik

(Good Manufacturing Practices). Sebagian besar masyarakat tidak

mengetahui tentang informasi praktik kebersihan yang baik terutama

informasi tentang dampak dari kurangnya kebersihan air yang digunakan

untuk mencuci peralatan makan yang dapat meningkatkan risiko makanan

tersebut terkontaminasi. Pengetahuan dari masyarakat tentang kebersihan

praktik yang baik perlu ditingkatkan, karena hal tersebut mempunyai

peranan penting dalam melindungi konsumen itu sendiri (Nicholas, 2006).
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Salah satu klasifikasi penyakit yang berhubungan dengan air

sebagai media penularan penyakit yaitu Water Washed Disease, yaitu

penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air untuk pemeliharaan

kebersihan perseorangan dan air bagi kebersihan alat-alat terutama alat

dapur dan alat makan. Dengan terjaminnya kebersihan oleh tersedianya air

yang cukup maka penularan penyakit-penyakit tertentu pada manusia

dapat dikurangi. Penyakit ini sangat dipengaruhi oleh cara penularan,

diantaranya penyakit infeksi saluran pencernaan. Salah satu penyakit

infeksi saluran pencernaan adalah diare (Millar, 2009).

Bakteri coliform adalah jenis bakteri yang umum digunakan

sebagai indikator penentuan kualitas sanitasi makanan dan air. Coliform

sendiri sebenarnya bukan penyebab dari penyakit-penyakit bawaan air,

namun bakteri jenis ini mudah untuk dikultur dan keberadaannya dapat

digunakan sebagai indikator keberadaan organisme patogen seperti bakteri

lain, virus atau protozoa yang banyak merupakan parasit yang hidup dalam

sistem pencernaan manusia serta terkandung dalam feses (Radina, 2012).

Penggunaan air yang tercemar oleh bakteri coliform tersebut dapat

menurunkan derajat kesehatan masyarakat pengguna dengan timbulnya

penyakit, salah satunya adalah penyakit diare. Penyakit diare termasuk

sepuluh besar penyakit yang sering terjadi di Indonesia walaupun biasanya

ada pada peringkat kesembilan namun menjadi penyebab kematian yang

cukup besar (Radina, 2012).

Penyakit diare dapat ditularkan melalui beberapa jalur, diantaranya

melalui air (Water borne) dan melalui alat-alat dapur yang dicuci dengan

air (Water washed). Contoh penyakit ini adalah cholera, thypoid dan

Dysentry basiller. Berjangkitnya penyakit ini erat kaitannya dengan

ketersediaan air untuk makan, minum, memasak dan kebersihan alat-alat

makan (Jeffrey, 2012).

Universitas de Ouagadougou, Burkina Faso yang melakukan

penelitian terhadap air cuci alat makan yang menggunakan 73 sampel air

yang dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama diperoleh hasil bahwa
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100% air terkontaminasi, untuk sampel ke dua diperoleh hasil 44,5% air

terkotaminasi, sedangkan untuk sampel yang ke tiga diperoleh hasil

27,27% air terkontaminasi oleh bakteri patogen (Nicolas, 2006).

Menurut WHO mengkonsumsi air yang terkontaminasi oleh

mikroorganisme patogen, baik air minum atau air yang ditambahkan ke

dalam makanan, dapat menimbulkan berbagai penyakit gastrointestinal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Epidemiologi Research Group

(CHERG) yang dibuat oleh WHO bahwa manusia sangat rentan terhadap

makanan dan air yang terkontaminasi oleh bakteri enterik patogen dimana

satu dari enam orang (1,1 miliar orang) tidak memiliki sumber air yang

aman dan empat dari sepuluh (2,6 miliar orang) kekurangan bahkan

lubang kakus, angka diproyeksikan mencapai 2,9 dan 4,2 miliar, tahun

2025 yang akan menyebabkan peningkatan infeksi enterik yang semakin

memburuk dimana hal tersebut dapat memperburuk angka morbiditas

akibat diare (Clin, 2008).

Di negara berkembang, diare infeksi menyebabkan kematian

sekitar 3 juta penduduk setiap tahun. Di Afrika anak-anak terserang diare

infeksi 7 kali setiap tahunnya dibanding di negara berkembang lainnya

mengalami serangan diare 3 kali setiap tahun (Jones, 2004).

Bila angka itu diterapkan di Indonesia, setiap tahun sekitar 100 juta

episode diare pada orang dewasa per tahun (Rani, 2002).

Pada penelitian diare akut pada 123 pasien di RS Persahabatan

mendapatkan etiologi infeksi di sebabkan oleh E.coli 38,39%, Vibrio

cholera 18,29%, Shigella flexneri 6,29%, Salmonella sp 5,71%

(Hendarwanto, 2009).

Air merupakan sarana yang penting bagi warung makan yang

selanjutnya akan digunakan untuk mencuci peralatan makan dan minum.

Bahaya yang terbesar sehubungan dengan air bersih yang digunakan untuk

mencuci peralatan makan dan minum adalah bila air tersebut telah

tercemar oleh kotoran manusia dapat menimbulkan  penyakit (Iman,

2009).
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Banyak faktor yang dapat mengkontaminasi air dalam ember-

ember tersebut dalam suatu proses pencucian, sebagai contoh adalah

kontaminasi kuman dalam air, dapat berasal dari :

1. Air itu sendiri, bila dari sumbernya sudah terdapat pencemar

2. Tangan pencuci yang mengandung kuman karena kurangnya

kebersihan si pencuci, misalnya tidak mencuci tangan dengan bersih

setelah buang air, memegang uang, memegang bahan makanan

mentah.

3. Ember itu sendiri

4. Udara atau debu (Dewi, 1997).

Mengingat masih banyaknya warung-warung makan yang

menggunakan air yang ditampung dalam ember yang digunakan pada

proses pencucian alat makan yang digunakan secara berulang-ulang,

dimana ada kemungkinan kontaminasi kuman dalam air akan

menyebabkan kontaminasi pada alat makan. Apabila air tersebut

digunakan pada peralatan makan yang akan dicuci maka peralatan

makanan tersebut sudah mengandung bakteri dan tidak memenuhi syarat

untuk dipergunakan. Jika peralatan makan yang digunakan telah

terkontaminasi kuman maka sebagai akibatnya manusia yang

menggunakan alat makan yang telah terkontaminasi tersebut dapat

terinfeksi kuman yang dapat mengakibatkan sakit. Oleh karena itu timbul

minat penulis untuk mencoba melakukan penelitian dengan tujuan untuk

mengetahui keberadaan coliform dan kuman enterik patogen pada air

cucian alat makan yang digunakan di warung-warung makan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat bakteri coliform pada air sebelum dan sesudah

digunakan untuk mencuci alat makan pada warung- warung makan di

Pabelan Sukoharjo?
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2. Apakah terdapat perbedaan jumlah total coliform pada air sebelum

dan sesudah  digunakan untuk mencuci alat makan pada warung-

warung makan di Pabelan Sukoharjo.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum :

Untuk mengetahui adanya bakteri coliform dan bakteri enterik

patogen pada air cucian alat makan.

2. Tujuan khusus :

1) Untuk mengetahui adanya perbedaan jumlah bakteri coliform

pada air sebelum dan sesudah proses pencucian alat makan pada

warung- warung makan di Pabelan Sukoharjo.

2) Untuk mengetahui adanya perbedaan jumlah bakteri enterik

patogen pada air sebelum dan sesudah proses pencucian alat

makan pada warung- warung makan di Pabelan Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan ilmu kedokteran tentang bakteri

coliform dan bakteri enterik patogen yang terdapat di dalam air

2. Manfaat praktis :

a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk

memperhatikan pentingnya kebersihan air yang digunakan untuk

mencuci peralatan  makan pada warung- warung makan

b. Sebagai bahan masukan untuk para pedagang tentang pentingnya

kebersihan khususnya air yang digunakan untuk mencuci peralatan

makan agar terhindar dari penyakit.

c. Sebagai masukan bagi Dinas Kesehatan dalam menentukan

tindakan preventif dan kuratif untuk mengantisipasi penyakit yang

ditimbulkan oleh air yang tercemar.

d. Sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya.


