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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Setiap 

manusia hidup membutuhkan pangan untuk pertumbuhan dan 

mempertahankan hidup. Selain itu pangan juga berfungsi sebagai sumber 

energi untuk manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk menunjang 

semua aktivitas manusia tentunya dibutuhkan sumber pangan yang sehat 

dan bergizi (PERSAGI, 2009).  

Mutu pangan (food quality) merupakan hal utama yang harus 

diperhatikan oleh setiap individu dan pengelola pangan dari skala rumah 

tangga maupun industri pangan skala besar. Keamanan pangan (food safety) 

dibutuhkan guna membuat produk pangan aman untuk dikonsumsi, 

misalnya tidak banyak mengandung sumber penular penyakit (infectious 

agent) dan tidak mengandung bahan kimia beracun atau mengandung benda 

asing (foreign objects) (Hariyadi, 2009). 

Keamanan pangan sendiri masih sering menimbulkan berbagai  

permasalahan kesehatan di Indonesia. Masalah keamanan pangan biasanya 

muncul karena produk pangan terkontaminasi oleh lingkungan yang kotor 

sehingga pangan dapat tercemar secara kimia, fisik dan mikrobiologi yang 

membahayakan kesehatan manusia (Hariyadi, 2009). 

Keracunan pangan merupakan salah satu masalah yang timbul akibat 

adanya bahan makanan yang tidak aman. Kebanyakan kasus keracunan 
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pangan yang dilaporkan di Indonesia merupakan keracunan pangan dengan 

skenario konvensional (terjadi pada acara sosial yang dihadiri banyak orang) 

sehingga timbul banyak korban keracunan. Keracunan pangan ini biasanya 

bersifat akut namun meliputi daerah yang terbatas. Pangan penyebab 

keracunan memiliki jumlah patogen tinggi yang sering disebabkan oleh 

kesalahan dalam penanganan makanan (Hariyadi, 2009 dan Agustina dkk, 

2009).  

Kasus KLB keracunan pangan merupakan fenomena gunung es, 

artinya tidak semua kasus atau kejadian dapat terlaporkan. WHO 

menyebutkan bahwa setiap 1 kasus KLB keracunan pangan di negara 

berkembang maka paling tidak tedapat 99 kasus lain yang tidak terlaorkan 

(BPOM RI, 2012). 

Kasus keracunan pangan konvensional sering menimbulkan Kejadian 

Luar Biasa (KLB). Penyebab KLB keracunan pangan di Indonesia pada 

tahun 2011 berasal dari masakan rumah tangga (58 kejadian), jasa boga (30 

kejadian), pangan olahan (16 kejadian), pangan jajanan (16 kejadian) dan 

lain-lain (8 kejadian). Sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan 

jumlah kejadian yang berasal dari masakan rumah tangga (23 kejadian), 

pangan jasa boga (19 kejadian), pangan olahan (10 kejadian), pangan segar 

(1 kejadian), tidak diketahui (5 kejadian) dan lain-lain (3 kejadian) (BPOM, 

2011 dan 2012). Berdasarkan penelitian Djaja (2003) di 3 (tiga) jenis tempat 

pengelolaan makanan (TPM) menyimpulkan bahwa pedagang kaki lima 

memiliki risiko 3,5 kali lebih besar terjadinya kontaminasi makanan 
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dibandingkan dengan jasa boga, sedangkan restoran dan rumah makan tidak 

berbeda risikonya dengan jasa boga. 

Propinsi Jawa Tengah menjadi propinsi penyumbang KLB tertinggi di 

Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir. KLB keracunan pangan di Jawa 

Tengah pada tahun 2011 sebanyak 14 kejadian dengan 3.121 orang terpapar, 

sakit 855 orang dan meninggal 1 orang  (AR 27,40%) dan (CFR 0,11%) 

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

sebanyak 13 kejadian dengan 823 orang terpapar, sakit 600 orang dan 

meninggal 6 orang (AR 73%) dan (CFR 1 %) (BPOM RI, 2012). Sedangkan 

tahun 2013 KLB keracunan pangan di Jawa Tengah sebanyak 17 kejadian 

dengan 4.935 orang terpapar, sakit 952 orang dan meninggal 1 orang (AR 

19,30%) dan (CFR 0,1%) (BPOM RI, 2013). 

Salah satu kota penyumbang KLB keracunan pangan pada tahun 2013 

yaitu Kabupaten Boyolali (6 kejadian). Kecamatan yang memiliki KLB 

keracunan pangan meliputi Kecamatan Wonosegoro terpapar 200 orang dan 

sakit 35 orang (AR 17,5%), Kecamatan Kemusu terpapar 4 orang dan sakit 

4 orang (AR 100%), Kecamatan Krasak terpapar 150 orang dan sakit 49 

orang (AR 32,6%), Kecamatan Ampel terpapar 203 orang dan sakit 175 

orang (AR 86,2%), Kecamatan Kringin terpapar 400 orang dan sakit 56 

orang (AR 14,0%), Kecamatan Ngemplak terpapar 301 orang dan sakit 229 

orang (AR 76,0%)  jumlah keseluruhan terpapar 1258 orang dan sakit 548 

orang (AR 43,5%) (Dinkes Boyolali, 2013). 
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Pada tahun 2014 KLB keracunan pangan di Kabupaten Boyolali 

terjadi pada pesta pernikahan di Dukuh Menoro pada tanggal 8-11 Mei. 

Jumlah korban keracunan pangan sebanyak 244 orang dari 500 orang yang 

terpapar (AR 48,8%). Korban keracunan pangan telah mendapatkan 

pengobatan dari Dinkes Kabupaten Boyolali melalui Puskesmas keliling di 

Dukuh Menoro (Dinkes Boyolali, 2014).  

Penelitian Supraptini (2000) menyimpulkan bahwa penyebab 

keracunan pangan di Indonesia berasal dari bakteri (Staphylococcus, E.coli, 

Vibrio cholerae, Salmonella, Shigella), jamur, senyawa N serta zat kimia 

(pewarna dan pestisida). Penyebab keracunan pangan yang terjadi di 

masyarakat merupakan akibat rendahnya tingkat kebersihan pada saat 

pengolahan makanan (Sukandarrumidi, 2010). Berdasarkan uraian latar 

belakang yang sudah dijabarkan, peneliti ingin mengetahui gambaran 

pengolahan makanan pada kejadian luar biasa keracunan pangan di Dukuh 

Menoro Desa Jembungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran pengolahan makanan pada 

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di Dukuh Menoro Desa 

Jembungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran pengolahan makanan pada Kejadian Luar 

Biasa (KLB) keracunan pangan di Dukuh Menoro Desa Jembungan 

Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menggambarkan proses memperoleh bahan makanan pada 

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di Banyudono, 

Boyolali. 

b. Menggambarkan proses pengolahan makanan pada Kejadian 

Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di Banyudono, Boyolali. 

c. Menggambarkan tempat pengolahan makanan pada Kejadian 

Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di Banyudono, Boyolali. 

d. Menggambarkan cara penyimpanan makanan pada Kejadian 

Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di Banyudono, Boyolali. 

e. Menggambarkan cara penyajian makanan pada Kejadian Luar 

Biasa (KLB) keracunan pangan di Banyudono, Boyolali. 

f. Menggambarkan cara pencucian alat masak pada pengolahan 

makanan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di 

Banyudono, Boyolali. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat Khususnya Bagi Pengelola Makanan 

Memberikan informasi cara pengolahan bahan makanan dengan 

baik dan benar sehingga tidak menimbulkan keracunan pangan. 

2. Bagi Dinas Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

(BPOM) 

Memberikan informasi kepada instansi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Boyolali dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang 

berkaitan dengan pengolahan makanan pada Kejadian Luar Biasa 

(KLB) keracunan pangan sehingga dapat melakukan tindakan 

pencegahan keracunan pangan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Memberikan informasi baru mengenai pengolahan makanan 

yang baik dan benar hubungannya dengan kejadian luar biasa (KLB) 

keracunan pangan di Banyudono, Boyolali. 

 

 

 

 

 


