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ABSTRAK 

WHO menyebutkan bahwa setiap satu kasus yang berkaitan dengan Kejadian Luar 

Biasa keracunan pangan di suatu negara berkembang, maka paling tidak terdapat 99 

kasus lain yang tidak dilaporkan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan Kejadian 

Luar Biasa keracunan pangan di Desa Jembungan Kecamatan Banyudono Boyolali. 

Jenis penelitian deskriptif dengan rancangan observasional. Populasi sebanyak 500 

orang. Pemilihan sampel dengan Purposive Sampling sebanyak 252 orang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 217 orang mengalami keracunan dari 252 

orang yang terpapar (AR 86,11%). Orang yang berisiko mengalami keracunan pangan 

yaitu berjenis kelamin perempuan (AR 89,16%), golongan umur yang berisiko yaitu 

balita umur 0-5 tahun (AR 100%). Tingkat pendidikan yang berisiko yaitu golongan 

pendidikan belum tamat SD (AR 94,73%) dan pekerjaan yang berisiko yaitu golongan 

pelajar/mahasiswa (AR 95,65%). Jenis makanan yang dicurigai menimbulkan 

keracunan yaitu es buah dan sup. Gejala keracunan yang ditimbulkan yaitu pusing, 

diare, mual, lemas/nyeri, demam dan muntah. Distribusi kasus menurut tempat terjadi 

merata di semua rumah warga di Dukuh Menoro Desa Jembungan. Sebesar 39,3% 

penderita berobat di puskesmas/pusling. Tipe KLB merupakan Common Source dengan 

masa inkubasi 4-68 jam. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa 

ditemukan bakteri Salmonella enteritidis dan Klebsiella pneumonia  pada sampel es 

buah dan ditemukan bakteri Enterobacter hafniae dan jamur Rhizopus sp pada sampel 

suwiran daging. 

Kata kunci  : KLB Keracunan Pangan, Keracunan Makanan. 

 

ABSTRACT 

WHO says that every single case related to Extraordinary Events of food poisoning in a 

developing country, then there are at least 99 other cases that are not reported. The 

purpose of this study is to describe Extraordinary Events of food poisoning in the 

village Jembungan Banyudono District of Boyolali. Methods this study uses descriptive 

research with observational design. The population of 500 people. The selection of the 

sample with purposive sampling as many as 252 people. The results showed that as 

many as 217 people were poisoned from 252 people exposed (AR 86.11%). People who 

are at risk of food poisoning that is female (AR 89.16%), age group at risk are children 

aged 0-5 years (AR 100%). The level of education is at risk is not complete primary 

school education group (AR 94.73%) and the risk that the work group of students(AR 

95.65%). Type of food poisoning is suspected of causing the ice fruit and soup. 

Symptoms of poisoning caused dizziness, diarrhea, nausea, fatigue / pain, fever and 
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vomiting. Distribution of cases according to the happening place evenly in all the 

houses in the village of Hamlet Menoro Jembungan. 39.3% of patients treated at health 

centers. Type a common source outbreak with an incubation period of 4-68 hours. 

Results of laboratory tests showed that the bacteria are Salmonella enteritidis and 

Klebsiella pneumonia in fruit ice samples. While the shredded meat samples containing 

bacteria Enterobacter hafniae and fungus Rhizopus sp. 

Keywords: Extraordinary Events of food poisoning, Food poisoning. 
 

 

PENDAHULUAN 

Setiap makanan siap saji selalu mengalami proses penyediaan, pemilihan bahan 

mentah, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan sampai penyajian.Dari semua 

tahapan tersebut memiliki risiko penyebab terjadinya keracunan pangan apabila tidak 

dilakukan pengawasan pangan secara baik dan benar (Kemenkes RI, 2012). Kejadian 

Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di Indonesia tahun 2011 sebanyak 128 kejadian 

dari 25 propinsi. Jumlah orang yang terpapar dalam KLB keracunan pangan sebesar 

18.144 orang dengan AR 38,03% (6.901 kasus) dan CFR 0,16% (11 kasus) (BPOM RI, 

2011). Tahun 2012 mengalami penurunan 44% dengan 84 kejadian yang berasal dari 23 

propinsi. Jumlah orang terpapar dalam KLB keracunan pangan sebesar 8.590 orang 

dengan AR 37,66% (3.235 kasus) dan CFR 0,58% (19 kasus) (BPOM RI, 2012). 

Sedangkan tahun 2013 KLB keracunan pangan di Indonesia mengalami penurunan 36% 

dengan 48 kejadianyang berasal dari 34 propinsi. Jumlah orang terpapar sebesar 6.926 

orang dengan AR 24,40% (1.690 kasus) dan CFR 0,71% (12 kasus) (BPOM RI, 2013). 

KLB keracunan pangan di Indonesia, Propinsi Jawa Tengah tiga tahun terakhir 

menjadi penyumbang KLB keracunan pangan tertinggi. KLB keracunan pangan di Jawa 

Tengah tahun 2011 sebanyak 14 kejadian, jumlah orang yang terpapar pada KLB 

tersebut sebesar 3.121 orang dengan AR 27,40% (855 kasus) dan CFR 0,11% (1 kasus) 

(BPOM RI, 2011). Tahun 2012 KLB keracunan pangan di Jawa Tengah sebanyak 13 



2 
 

kejadian, jumlah orang yang terpapar sebesar 823 orang dengan AR 73% (600 kasus) 

dan CFR 1% (6 kasus) (BPOM RI, 2012). Sedangkan tahun 2013 KLB keracunan 

pangan di Jawa Tengah sebanyak 17 kejadian, jumlah orang yang terpapar sebesar 

4.935 orang dengan AR 19,30% (952 kasus) dan CFR 0,1% (1 kasus) (BPOM RI, 

2013).  

Penyebab KLB keracunan pangan di Indonesia tahun 2013 berasal dari masakan 

rumah tangga sebesar 27,38% (23 kejadian), pangan jasa boga sebesar 16,67% (8 

kejadian), pangan olahan sebesar 14,38% (7 kejadian), pangan jajanan sebesar 16,67% 

(8 kejadian) dan tidak diketahui sumber penyebabnya sebesar 4,17% (2 kejadian) 

(BPOM RI, 2013). KLB keracunan pangan di rumah tangga pada umumnya terjadi pada 

saat pesta keluarga seperti peristiwa pernikahan, khitanan, aqiqah, tahlilan, dan lain-

lain. Pada acara tersebut makanan yang disajikan dikelola oleh rumah tangga itu sendiri 

dengan dibantu para tetangga denganmanajemen pengolahan pangan yang kurang baik 

dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan pangan. Faktor suhu dan waktu 

pengolahan yang tidak tepat merupakan faktor risiko yang sering menyebabkan 

keracunan pangan di rumah tangga. Oleh karena itu penyuluhan terhadap masyarakat 

mengenai pengelolaan pangan pada saat pesta atau hajatan perlu diberikan supaya 

kejadian serupa tidak terulang kembali di waktu yang akan datang (BPOM RI, 2012). 

Hari Minggu 11 Mei 2014 surat kabar Solopos mengungkapkan kejadian keracunan 

pangan di Dukuh Menoro Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono Kabupaten 

Boyolali terjadi setelah menyantap hidangan dalam acara resepsi pernikahan di salah 

satu warga setempat. Dari jumlah undangan sekitar 500 orang yang mengalami 

keracunan tercatat ada 104 orang dan 4 orang dirawat di rumah sakit. Kejadian 

keracunan pangan di Kabupaten Boyolali tahun 2013 tercatat sebanyak 6 kejadian yang 
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terjadi di Kecamatan Boyolali, Ngemplak, Ampel, Teras, Kemusu dan Wonosegoro. 

Jumlah orang yang terpapar sebesar 1.258 orang dengan AR 43,56% (548 kasus) 

(Dinkes Boyolali, 2013).  

Kasus KLB keracunan pangan merupakan fenomena gunung es, artinya tidak 

semua kasus atau kejadian dapat terlaporkan. WHO menyebutkan bahwa setiap satu 

kasus yang berkaitan dengan KLB keracunan pangan di suatu negara berkembang, maka 

paling tidak terdapat 99 kasus lain yang tidak dilaporkan (BPOM RI, 2012). 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana gambaran kasus Kejadian Luar Biasa keracunan pangan di Desa Jembungan 

Kecamatan Banyudono Boyolali. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan rancangan 

penelitian observasional. Lokasi penelitian ini di Dukuh Menoro RT 11 RW 03 Desa 

Jembungan Kecamatan Banyudono Boyolali yang dilaksanakan pada tanggal 18-25 Mei 

2014. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua orang yang menghadiri acara resepsi 

pernikahan pada tanggal 11 Mei 2014 sebanyak 500 orang. Pemilihan sampel dengan 

Purposive Sampling sebanyak 252 orang. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Distribusi Kasus Menurut Orang 

1. Jenis Kelamin 

Hasil penelitian dari 252 orang yang diteliti sebanyak 217 orang 

mengalami keracunan (AR 86,11). Distribusi kasus keracunan pangan 

berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan pada tabel berikut: 
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Tabel 1. Distribusi Kasus KLB Keracunan Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin 

di Desa Jembungan Kecamatan Banyudono Boyolali Tahun 2014 

 

Jenis Kelamin Terpapar 
Kasus 

Sakit 
Meninggal 

AR 

(%) 
CFR (%) 

Laki-laki 132 110 0 83,33 0 

Perempuan 120 107 0 89,16 0 

Jumlah 252 217 0 86,11 0 

 

Berdasarkan angka serangan atau Attack Rate (AR) risiko terbesar 

terjadinya keracunan pangan dialami oleh perempuan dengan AR sebesar 

89,16% sedangkan laki-laki sebesar 83,33%. Penelitian lain oleh Kurniawan 

(2002) menyebutkan bahwa keracunan pangan di Desa Bendungan Kecamatan 

Jonggol Kabupaten Bogor yang paling berisiko mengalami keracunan sebesar 

55,8% adalah perempuan. Walau perempuan lebih berisiko mengalami 

keracunan pangan dibandingkan laki-laki, keracunan makanan bukan penyakit 

yang menyerang salah satu organ khusus pada laki-laki atau perempuan. Oleh 

karena itu, keracunan pangan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan 

dengan perbedaan yang acak dan dapat merata (Farmashinta, 2013). 

2. Umur 

Distribusi kasus keracunan pangan berdasarkan  umur dapat digambarkan 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.  Distribusi Kasus KLB Keracunan Pangan Berdasarkan Umur di Desa 

Jembungan Kecamatan Banyudono Boyolali Tahun 2014 

 

Umur Terpapar 
Kasus 

Sakit 
Meninggal AR (%) 

CFR 

(%) 

0-5 tahun 6 6 0 100 0 

6-11 tahun 14 13 0 92,85 0 

12-25 tahun 42 40 0 95,23 0 

26-45 tahun 108 90 0 83,33 0 

46-65 tahun 67 54 0 80,59 0 

>65 tahun 15 14 0 93,33 0 

Jumlah 252 217 0 86,11 0 
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Responden yang paling berisiko mengalami keracuanan pangan terjadi 

pada balita (0-5 tahun) dengan AR 100%, disusul remaja (12-25 tahun) dengan 

AR 95,23%, manula (>65 tahun) dengan AR 93,33% dan anak-anak (6-11 

tahun) dengan AR 92,85%. Menurut Indrati dan Gardjito (2014) pada 

prinsipnya mudah tidaknya mikroba patogen dapat menyebabkan sakit pada 

manusia tergantung pada usia. Usia kurang dari 5 tahun atau lebih dari 50 

tahun lebih berisiko terkena sakit karena manusia dapat ditumbuhi mikroba 

patogen penyebab keracunan pangan. Tingginya angka serangan (AR) pada 

balita hingga 100% menunjukkan bahwa balita sangat rentan mengalami 

keracunan pangan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 6 orang 

responden balita yang terpapar semuanya mengalami keracunan pangan. 

3. Pendidikan 

Distribusi kasus keracunan pangan berdasarkan  pendidikan dapat 

digambarkan pada tabel berikut: 

Tabel 3. Distribusi Kasus KLB Keracunan Pangan Berdasarkan Pendidikan di 

Desa Jembungan Kecamatan Banyudono Boyolali Tahun 2014 

 

Pendidikan Terpapar 
Kasus 

Sakit 
AR (%) 

Tidak sekolah 12 11 91,66 

Belum tamat SD 19 18 94,73 

SD 61 53 86,88 

SMP 58 51 87,93 

SMA/SMK 87 74 85,05 

Perguruan tinggi 15 10 66,66 

Jumlah 252 217    86,11 

 

Responden yang paling berisiko mengalami keracunan pangan 

berdasarkan pendidikan yaitu  responden dengan pendidikan belum tamat SD 

dan tidak bersekolah. Angka serangan (AR) terbesar terjadi pada golongan 

orang yang belum tamat SD sebesar 94,73% dan pada golongan tidak sekolah 
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sebesar 91,66%. Sedangkan AR terendah terjadi pada golongan orang dengan 

pendidikan perguruan tinggi sebesar 66,66%. 

4. Pekerjaan 

Distribusi kasus keracunan pangan berdasarkan pekerjaan dapat 

digambarkan pada tabel berikut: 

Tabel 4. Distribusi Kasus KLB Keracunan Pangan Berdasarkan Pekerjaan di 

Desa Jembungan Kecamatan Banyudono Boyolali Tahun 2014 

 

Pekerjaan Terpapar Kasus Sakit AR (%) 

Tidak bekerja 13 11 84,61 

PNS 8 5 62,50 

Pelajar/mahasiswa 46 44 95,65 

IRT 34 31 91,17 

Wiraswasta 14 10 71,42 

Karyawan swasta 58 50 86,20 

Petani 13 9 69,23 

Buruh 66 57 86,36 

Jumlah 252 217 86,11 

 

Tabel 4 menggambarkan kasus keracunan pangan berdasarkan pekerjaan 

diperoleh hasil bahwa responden yang paling berisiko mengalami keracunan di 

Desa Jembungan tahun 2014 yaitu responden dengan pekerjaan 

pelajar/mahasiswa (AR 95,65%) dan ibu rumah tangga (AR 91,17%). 

Penelitian Sunandes (2008) di Kecamatan Kepanjenkidul Blitar tahun 2008 

menyebutkan bahwa ada hubungan antara pola konsumsi dengan jenis 

pekerjaan. Penelitian lain oleh Farmashinta (2013) menyebutkan golongan 

tidak bekerja kemungkinan berisiko lebih besar terjadinya keracunan pangan di 

beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, karena tidak bekerja dikategorikan 

sebagai golongan sosial ekonomi rendah. Karena semakin tinggi kondisi sosial 

ekonomi masyarakat, maka semakin meningkat pola konsumsi masyarakat 

tersebut. 
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5. Jenis makanan 

Distribusi kasus keracunan pangan berdasarkan jenis makanan dapat 

digambarkan pada tabel berikut: 

Tabel 5. Distribusi Kasus KLB Keracunan Pangan Berdasarkan Jenis Makanan 

di Desa Jembungan Kecamatan  Banyudono Boyolali Tahun 2014 

 

Makanan 

Mengkonsumsi Tidak Mengkonsumsi 
Perbedaan 

AR Sakit 
Tidak 

Sakit 
∑ 

AR 

(%) 
Sakit 

Tidak 

Sakit 
∑ 

AR 

(%) 

Sosis 180 25 205 87,80 37 10 47 78,72 9,08 

Roti 174 23 197 88,32 43 12 55 78,18 10,14 

Kacang 178 24 202 88,11 39 11 50 78 10,11 

Sup 205 26 231 88,74 12 9 21 57,14 31,60 

Nasi 

ayam 

terik 

187 27 214 87,38 30 8 38 78,94 8,44 

Sambal 

goreng ati 
171 24 195 87,69 46 11 57 80,70 6,99 

Es buah 206 17 223 92,37 11 18 29 37,93 54,44 

 

Tabel 5 menggambarkan bahwa jenis makanan yang paling banyak 

dikonsumsi responden yaitu es buah sebanyak 206 orang dan sup sebanyak 205 

orang mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsinya. Melihat selisih 

angka serangan atau Attack rate-nya berdasarkan jenis makanan antara 

kelompok mengkonsumsi dan yang tidak mengkonsumsi, menunjukkan bahwa 

es buah dan sup mempunyai perbedaan yang lebih besar dibandingkan dengan 

jenis makanan yang lain. Angka serangan (AR) untuk orang yang sakit karena 

mengkonsumsi es buah sebesar 92,37% dan orang yang sakit karena tidak 

mengkonsumsi es buah sebesar 37,93% dengan perbedaan AR 54,44%. 

Sedangkan angka serangan (AR) untuk orang yang sakit karena mengkonsumsi 

sup sebesar 88,74% dan orang sakit karena tidak mengkonsumsi sup sebesar 

57,14% dengan perbedaan AR 31,60%. Berdasarkan data tersebut dapat 



8 
 

dicurigai bahwa es buah dan sup merupakan jenis makanan yang 

memungkinkan menyebabkan keracunan pangan. 

6. Gejala Sakit 

Distribusi kasus keracunan pangan berdasarkan gejala sakit dapat 

digambarkan pada tabel berikut: 

Tabel 6. Distribusi Kasus KLB Keracunan Pangan Berdasarkan Gejala Sakit di 

Desa Jembungan Kecamatan Banyudono Boyolali Tahun 2014 

 

No. Gejala Sakit Jumlah % 

1 Pusing 186 85,7 

2 Mual 156 71,9 

3 Muntah 64 29,5 

4 Diare 164 75,6 

5 Demam 93 42,9 

6 Lemas/nyeri 97 44,7 

 

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan gejala sakit akibat keracunan 

pangan didapatkan hasil bahwa sebesar 85,7% (186 orang) mengalami pusing, 

sebesar 75,6% (164 orang) mengalami diare, sebesar 71,9% (156 orang) 

mengalami mual dan sisanya mengalami gejala lemas/nyeri (44,7%), demam 

(42,9%) dan muntah (29,5%). Sebagai diagnosis pembanding bakteri patogen 

yang memungkinkan sebagai penyebab keracunan pangan dengan gejala 

seperti di atas dan jenis makanan yang dicurigai antara lain: (a) E. coli dengan 

gejala seperti kejang perut, pusing, mual, muntah, diare, demam, dan nyeri  

otot. Pencemaran produk pangan pada makanan yang didinginkan, keju, susu, 

daging sapi. (b) Salmonella sp dengan gejala kejang perut, mual, muntah, diare, 

menggigil, demam dan lemah. Pencemaran produk pangan pada hasil unggas, 

susu, keju dan buah. (c) Shigella sp dengan gejala kejang perut, diare, dan 

demam. Pencemaran produk pangan pada bahan pangan dan dari orang ke 

orang (Kemenkes RI, 2012). 
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B. Distribusi Kasus Menurut Tempat 

 Terjadinya keracunan pangan bermula karena adanya acara hajatan yang 

dilakukan oleh salah satu warga Dukuh Menoro RT 11 RW 03 Desa Jembungan. 

Acara resepsi berlangsung pada tanggal 11 Mei 2014. Hampir semua warga Dukuh 

Menoro mengalami gejala keracunan, dengan melihat peta sebaran keracunan pada 

gambar berikut dapat digambarkan lokasi rumah penderita keracunan. 

 
 

Gambar 1. Peta Sebaran Kasus Keracunan Pangan di Dukuh Menoro Desa 

Jembungan Kecamatan Banyudono Boyolali Tahun 2014 

Berdasarkan hasi penelitian menunjukkan sebaran kasus keracunan pangan di 

Dukuh Menoro RT 11 RW 03 Desa Jembungan terjadi merata di semua rumah 

warga di Dukuh Menoro. Lokasi rumah yang dekat dengan tempat hajatan 

berlangsung maupun yang jauh juga mengalami keracunan. Semua yang 

menghadiri undangan berisiko terkena keracunan pangan. Tempat untuk mengolah 

makanan yang tidak sesuai dengan prinsip keamanan pangan seperti pengolahan 

makanan di tempat terbuka dapat menimbulkan pencemaran bakteri patogen 

penyebab keracunan pangan (Indrati dan Gardjito, 2014). Dalam upaya mencari 
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kesembuhan responden mengunjungi tempat pelayanan kesehatan untuk 

memeriksakan kesehatannya. Berikut hasil distribusi kasus berdasarkan tempat 

pelayanan kesehatan yang dikunjungi untuk berobat: 

Tabel 7. Distribusi Kasus KLB Keracunan Pangan Berdasarkan Tempat Berobat 

Penderita di Desa Jembungan Kecamatan Banyudono Boyolali 

 

No. Tempat Berobat Jumlah % 

1 Bidan/PKD 53 23,1 

2 Dokter praktik 45 19,7 

3 Puskesmas/pusling 90 39,3 

4 Rumah sakit 8 3,5 

5 Apotek/warung 13 5,7 

6 Tidak berobat 8 3,5 

Jumlah 217 100 

 

Berdasarkan tabel 7 diatas menggambarkan sebagian besar responden yang 

menderita keracunan pangan dalam mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan 

sebagian besar ke puskesmas/pusling sebesar 39,3% (90 orang) dan ke bidan/PKD 

sebesar 23,1% (53 orang). Adapun penderita yang dirawat ke rumah sakit karena 

perlu penanganan yang serius sebesar 3,5% (8 orang). Dan terdapat sebesar 3,5% (8 

orang) responden yang sakit tidak memeriksakan kesehatannya. 

C. Distribusi Kasus Menurut Waktu 

Kejadian keracunan pangan di Desa Jembungan tahun 2014 pertama kali 

terjadi pada tanggal 11 Mei 2014 pukul 15.00 WIB sedangkan waktu paparan 

(waktu mengkonsumsi) pukul 11.00 WIB dan kejadian keracunan pangan berakhir 

pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 07.00 WIB. Dengan demikian masa inkubasi 

keracunan pangan terpendek terjadi selama 4 jam dan masa inkubasi terpanjang 

terjadi selama 68 jam dengan puncak jumlah penderita terbanyak yaitu 65 orang 

pada tanggal 12 Mei 2014 interval jam 06.00-10.00 WIB. dengan rata-rata masa 

inkubasi adalah 24 jam. Menurut sifatnya tipe KLB keracunan pangan dapat 
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digambarkan dengan menggunakan Curve Epidemic yang dapat dilihat dari bentuk 

grafiknya.  

 

Gambar 4. Kurva Epidemik Keracunan Pangan di Dukuh Menoro, Desa 

Jembungan Kecamatan Banyudono Boyolali Tahun 2014 

Melihat gambar kurva diatas menunjukkan bahwa tipe KLB yaitu  common 

source epidemic. Keadaan KLB dengan bentuk common source epidemic (CSE) 

adalah suatu letusan penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang 

dalam suatu kelompok secara menyeluruh dan terjadinya dalam waktu yang relatif 

singkat (Irianto, 2014). Dalam kurva memiliki lereng yang meningkat curam dan 

kemudian menurun secara perlahan, ketika menurun kurva tersebut benar-benar 

turun dan tidak meningkat lagi secara menajam, ketika wabah berakhir ekor kanan 

kurva juga ikut berakhir. Jenis kurva inilah yang menunjukan KLB bersumber 

tunggal atau dikenal dengan common source outbreak, dimana terdapat satu 

sumber agent penyebab (Magnus, 2011). 
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D. Hasil Pemeriksaan Laboratorium 

Hasil laboratorium dari data sekunder yang berasal dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Boyolali. Dari hasil pemeriksaan laboratorium KLB keracunan pangan 

di Desa Jembungan tahun 2014, etiologi keracunan pangan tersebut disebabkan 

oleh bakteri patogen. Dimana dari hasil uji bakteriologi untuk jenis makanan yang 

diuji berupa suwiran daging (untuk sup) dan es buah di dapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 8. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Makanan yang dicurigai menimbulkan 

Keracunan Pangan di Desa Jembungan Kecamatan Banyudono Boyolali 

Tahun 2014 

 

No. Jenis Pemeriksaan 
Hasil Pemeriksaan 

Suwiran Daging Es Buah 

1 Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

2 Beta Streptococcus Negatif Negatif 

3 E. coli Negatif Negatif 

4 Salmonella Negatif Salmonella enteritidis 

5 Shigella Negatif Negatif 

6 V. cholerae Negatif Negatif 

7 Bacillus cereus Negatif Negatif 

8 Clostridium sp Negatif Negatif 

9 Kapang Rhizopus sp. Negatif 

10 Khamir Negatif Negatif 

11 Kuman lain yang 

ditemukan 

Enterobacter hafniae Klebsiella pneumonia 

 

Hasil pemeriksaan uji bakteriologi berupa jenis makanan yang dicurigai 

menimbulkan keracunan, menunjukkan hasil bahwa jenis makanan es buah 

mengandung bakteri Salmonella enteritidis dan bakteri Klebsiella pneumonia. 

Sedangkan sampel suwiran daging mengandung bakteri Enterobacter hafniae dan 

jamur Rhizopus sp.  Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan 

(2002) yang dilakukan pada KLB keracunan pangan di desa Bendungan, 

Kabupaten Bogor di dapatkan bahwa jenis mikrooganisme yang menjadi 

penyebab keracunan adalah Escherichia coli, dalam penelitian tersebut bakteri 
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Escherichia coli ditemukan pada jenis makanan yang diperiksa seperti nasi, telur, 

bumbu kacang dan air putih. Pada penelitian yang dilakukan Handayani (2013) di 

Desa Bantargadung Kabupaten Sukabumi tahun 2013 yang menyebutkan bahwa 

pemeriksaan laboratorium menemukan bakteri Escherichia coli pada sampel ayam 

yang diperiksa. . 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) 

Kejadian Luar Biasa keracunan pangan di Desa Jembungan orang yang berisiko 

mengalami keracunan pangan terjadi pada perempuan (AR 89,16%). Kelompok 

umur yang berisiko terjadi pada balita umur 0-5 tahun (AR 100%). Tingkat 

pendidikan yang berisiko terjadi pada golongan orang yang belum tamat SD (AR 

94,73%) dan tidak sekolah (AR 91,66%), jenis pekerjaan responden yang berisiko 

mengalami keracunan pangan  terjadi pada pelajar/mahasiswa (AR 95,65%) dan ibu 

rumah tangga (AR 91,17%). Sebagian besar penderita mengalami gejala pusing 

85,7%, diare 75,6% dan mual 71,9%. Jenis makanan yang dicurigai menimbulkan 

keracunan yaitu es buah dan sup. (2) Kejadian Luar Biasa keracunan pangan di 

Desa Jembungan terjadi di Dukuh Menoro RT 11 RW 03 Desa Jembungan 

Kecamatan Banyudono Boyolali dan merata di semua rumah di Dukuh Menoro. 

Sedangkan tempat berobat yang dikunjungi sebagian besar penderita berobat di 

puskesmas/pusling sebesar 39,3% (90 orang) . Dan yang tidak berobat sebesar 3,5% 

(8 orang), sedangkan penderita yang dilarikan ke rumah sakit sebesar 3,5% (8 

orang). (3) Kejadian Luar Biasa keracunan pangan di Desa Jembungan menurut 

waktu, masa inkubasi terpendek selama 4 jam, dan masa inkubasi terpanjang 
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selama 68 jam dengan tipe KLB merupakan common source epidemic. (4) Hasil 

pemeriksaan laboratorium menunjukkan yang menjadi penyebab keracunan pangan 

yaitu mikroba patogen. Hasil pemeriksaan bakteriologi jenis makanan es buah 

mengandung bakteri Salmonella enteritidis dan bakteri Klebsiella pneumonia. 

Sedangkan sampel suwiran daging (sup) mengandung bakteri Enterobacter hafniae 

dan jamur Rhizopus sp. 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

Agar kejadian keracunan pangan tidak terjadi dikemudian hari lagi 

diharapkan masyarakat menerapkan prinsip keamanan pangan berdasarkan 

anjuran WHO dalam penyiapan makanan yang aman : (a) Pilih makanan yang 

telah dimasak dengan aman. (b) Masak makanan secara sempurna. 

Memasaknya akan membunuh kuman patogen, namun harus diingat bahwa 

semua bagian makanan harus mencapai suhu paling sedikit 70⁰C. (c) Makan 

segera makanan yang telah dimasak. (d) Simpan makanan yang telah dimasak 

dengan baik. Harus kita pastikan bahwa makanan berada ditempat yang panas 

(dekat/diatas 60⁰C), atau kondisi kamar es (0-7⁰C) dan makanan bayi 

hendaknya jangan disimpan. (e) Hindari tercampurnya makanan mentah 

dengan yang telah dimasak. (f) Cuci tangan berulang-ulang. Bila ada infeksi 

pada tangan, bebat atau tutupi sebelum menyiapakan makanan. Hati-hati 

pemelihara anjing, burung, kura-kura, sering mengandung kuman berbahaya. 

(g) Usahakan semua permukaan dapur bersih. (h) Lindungi makanan dari 

insekta, rodentia, dan binatang lain. Binatang sering membawa 

mikroorganisme pembawa penyakit. (i) Pakai air murni. Air bersih baik untuk 
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memasak makanan, seperti juga untuk diminum. Bila ragu-ragu, maka 

didihkanlah dahulu bila akan dicampurkan dengan makanan atau untuk 

membuat es.  

2. Bagi Instansi Kesehatan 

Sebagai instansi kesehatan perlu melakukan sosialisasi  dan  penyuluhan 

keamanan  pangan  kepada  warga  yang  akan melaksanakan  hajatan/pesta 

agar  Kejadian  Luar Biasa keracunan pangan tidak terjadi dikemudian hari. 

Apabila terjadi keracunan pangan di masyarakat, instansi kesehatan diwajibkan 

untuk menerapkan pengendalian faktor risiko dalam rangka pencegahan 

meluasnya KLB keracunan pangan dengan cara: (a) Menerapkan hygiene 

sanitasi pangan. (b) Melarang mengkonsumsi pangan yang diduga sebagai 

penyebab keracunan. (c) Menarik dari peredaran dan memusnahkan pangan 

sebagai penyebab keracunan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Untuk peneliti selanjutnya perlu adanya pemeriksaan lanjutan untuk 

kualitas air bersih dan kualitas air minum yang digunakan oleh warga Dukuh 

Menoro RT 11 RW 03 Desa Jembungan. Apabila diketahui sejak dini bahwa 

kualitas air minum dan air bersih dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan 

dapat dilakukan tindakan pencegahan terhadap munculnya penyakit bawaan 

air. 
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