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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut SNI 01-3719-1995, minuman sari buah ( fruit juice) adalah 

minuman ringan yang dibuat dari sari buah dan air minum dengan atau 

tanpa penambahan gula dan bahan tambahan makanan yang diizinkan. 

Definisi sari buah menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor HK. No. HK.00.05.52.4040 Tahun 2006 tentang 

Kategori Pangan mengatur definisi dan karakteristik dasar sari buah, 

terkait ketentuan bahan baku,  proses pengolahan dan produk jadi, adalah 

cairan yang diperoleh dari bagian buah yang dapat dimakan yang dicuci, 

dihancurkan, dijernihkan (jika dibutuhkan), dengan atau tanpa pasteurisasi 

dan dikemas untuk dapat dikonsumsi langsung.  

Sari buah dapat berisi hancuran buah serta  berpenampakan keruh atau 

jernih. Produk sari buah dapat dibuat dari satu atau campuran berbagai 

 jenis buah. Pada sari buah hanya dapat ditambahkan konsentrat jika 

berasal dari jenis buah yang sama. Keuntungan yang dapat diperoleh dari 

mengkonsumsi minuman sari buah atau jus memungkinkan zat-zat 

terlarutnya mudah diserap oleh tubuh, dengan dibuat jus dinding sel 

selulosa dari buah akan hancur dan larut sehingga lebih mudah untuk 

dicerna oleh lambung dan saluran pencernaan (Wirakusumah, 2013).  

Data quisioner yang telah diisi oleh 25 responden mahasiswa UMS 

pada bulan April tahun 2017, jus yang lebih sering dikonsumsi atau 

digemari adalah jus buah strawberry. Responden lebih memilih jus buah 

strawberry karena manfaat buah strawberry yang telah diketahui adalah 

untuk menyusutkan kadar kolesterol, membantu melumpuhkan kerja aktif 

kanker karena asam ellagic yang dikandungnya, meredam gejala stroke, 

mengandung zat anti alergi dan anti radang, kaya akan vitamin C yang 
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bermanfaat bagi pertumbuhan anak, hanya sedikit mengandung gula 

sehingga cocok bagi pengidap diabetes, jika dimakan secara teratur dapat 

menghaluskan kulit dan membuat warna kulit terlihat lebih cerah dan 

bersih, dan mencegah terjadinya keriput, dapat dijadikan sebagai pemutih 

gigi, dengan menghancurkannya kemudian ditempelkan pada gigi selama 

satu atau dua menit, kemudian gosok dengan sikat gigi secara menyeluruh, 

ampuh melawan encok dan radang sendi. Zat astringent yang terdapat di 

daun strawberry berkhasiat untuk menghentikan serangan diare, caranya 

dengan meminum tiga hingga empat cangkir air hasil rebusan daun 

strawberry (Hern’andez et al,. 2006). 

Buah strawberry dapat disimpan sampai enam hari pada  suhu antara 0 

– 40º C. Setelah enam hari, buah akan kehilangan komponen aroma, rasa 

dan karakteristik penting lainnya. Penyimpanan  pada  suhu rendah  serta 

modifikasi  atmosfer  dengan meningkatkan kadar CO2 dapat menekan 

pertumbuhan jamur, senescence, serta memperpanjang masa simpan buah. 

Kadar CO2 yang tinggi dapat menyebabkan off-flavour. Pada suhu tersebut 

tingkat kesegaran buah akan terjaga secara optimum (De Souza et al., 

1999).  

Area kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta banyak dijumpai 

pedagang jus buah, baik yang menggunakan gerobak yang sengaja 

diletakkan di depan warung maupun di dalam warung. Para pedagang jus 

buah biasa menjajakan dagangan mulai dari pukul 10.00 - 20.00 WIB, atau 

tergantung pada banyaknya buah yang disediakan. Kebanyakan pedagang 

jus kurang memperhatikan standar kebersihan. Buah dicuci dalam air 

tampungan yang tidak diganti setiap saat, buah yang digunakan sudah layu 

atau hampir busuk, buah disimpan bercampur dengan buah yang lain, tidak 

ada penutup etalase buah, proses pengupasan buah kurang higienis, 

pemotongan buah menggunakan pisau yang tidak dicuci sebelumnya 

maupun dicuci bersamaan dengan buah pada bak air yang sama, blender 

yang digunakan tidak setiap saat dicuci, es batu yang digunakan berupa es 

balok atau es kristal, area yang digunakan tidak jauh dari sumber 
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kontaminan, letak bak untuk penampung limbah buah, dan tingkat 

kebersihan dari pedagang. 

Kebiasaan pedagang jus buah tersebut berpotensi dan beresiko terhadap 

kontaminasi oleh mikroorganisme. Jus buah yang sudah terkontaminasi 

oleh mikroorganisme dapat membahayakan kesehatan. Berdasarkan 

observasi terdapat faktor yang menyebabkan keberadaan sumber 

kontaminasi antara lain : bahan-bahan yang digunakan, alat-alat penunjang, 

kebersihan pedagang, dan lingkungan. Lingkungan berjualan menjadi 

faktor penentu ada tidaknya kontaminan, banyaknya kendaraan yang 

melewati area tersebut menyebabkan sumber kontaminan dari udara dan 

debu dapat mengenai jus yang dijual. Selain itu kesegaran buah yang 

digunakan juga dapat menjadi sumber kontaminan. Buah yang sudah tidak 

terlalu segar atau busuk mengandung banyak mikroorganisme yang bila 

dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada pencernaan. 

Interaksi antar pedagang dan pembeli dapat menyebabkan kontaminan dari 

mulut ataupun tangan berpindah ke jus. 

Salah satu faktor yang menentukan kualitas makanan yaitu adanya 

mikroorganisme. Mikroorganisme dapat dihitung menggunakan Angka 

Lempeng Total (ALT) yang menunjukkan jumlah mikroba dalam suatu 

produk. Di beberapa negara dinyatakan sebagai Aerobic Plate Count (APC) 

atau Standard Plate Count (SPC) atau Aerobic Microbial Count (AMC). 

Angka Lempeng Total (ALT) disebut juga Total Plate Count (TPC) adalah 

jumlah mikroba aerob mesofilik per gram atau per mililiter contoh yang 

ditentukan melalui metode standar. ALT secara umum tidak terkait dengan 

bahaya keamanan pangan namun kadang bermanfaat untuk menunjukkan 

kualitas, masa simpan/waktu paruh, kontaminasi dan status higienis pada 

saat proses produksi. ALT untuk produk pangan dalam kaleng dinyatakan 

dalam ALT aerob dan ALT anaerob. ALT anaerob dimaksudkan untuk 

menunjukkan kontaminasi pasca proses pengalengan (BPOM RI, 2012). 

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

Republik Indonesia (BPOM RI) Nomor ISBN 978-602-3665-11-2 tahun 
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2012 tentang penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia 

dalam makanan pada jus strawberry adalah 1 x 10
5 

koloni/g. Bakteri ini 

dapat menimbulkan penyakit apabila terdapat dalam jumlah melebihi 

ambang batas pada makanan dan berpindah ke tubuh manusia. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pasalu (2013) diperoleh 

data bahwa Coliform pada minuman jajanan es jeruk terdapat 23 CFU/100 

ml dan pada es buah terdapat 240 CFU/100 ml dan tidak terdapat mikroba 

Coliform faecal (Escherichia coli) pada sampel minuman jajanan. 

Disimpulkan bahwa semua sampel makanan jajanan aman untuk 

dikonsumsi sedangkan sampel minuman jajanan (es jeruk dan es buah) 

tidak aman untuk dikonsumsi. 

Berdasarkan hasil penelitian Isnawati tahun 2012 yang berjudul 

“Hubungan Higiene Sanitasi Keberadaan Bakteri Coliform dalam Es 

Jeruk di Warung Makan Kelurahan Tembalang Semarang” ditemukan 

bahwa 75% sampel positif mengandung bakteri coliform dimana bakteri 

coliform>240 MPN/100 ml serta yang mempengaruhi kontaminasi 

bakteri coliform yaitu personal hygiene. Hasil penelitian I Made Djaja 

yang berjudul “Kontaminasi E. coli pada Makanan dari Tiga Jenis 

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) di Jakarta Selatan 2003” 

menunjukkan Kontaminasi oleh E. coli pada tiga jenis TPM rata-rata 

adalah kontaminasi bahan makanan 40,0%, kontaminasi air 12,9%, 

kontaminasi makanan matang 7,5%, kontaminasi pewadahan makanan 

16,9%, kontaminasi tangan 12,5%, dan kontaminasi makanan disajikan 

12,2%.  

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil pengamatan yang dilakukan 

pada beberapa pedagang jus buah di sekitar kampus UMS, maka penulis 

melakukan penelitian yang berjudul “Kelayakan Konsumsi Minuman Jus 

Buah Strawberry (Fragaria sp) di Sekitar Kampus Universitas 

Muhammadiyah Surakarta” dan keberadaan parameter cemaran bakteri 

sesuai dengan ketentuan Badan POM RI Nomor ISBN 978-602-3665-11-2 

tahun 2012. 
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B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

“Bagaimana kelayakan konsumsi minuman jus buah strawberry 

(Fragaria sp) di sekitar kampus UMS ?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui kelayakan konsumsi jus buah strawberry (Fragaria sp) di 

sekitar kampus UMS. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Dapat mengaplikasikan dan memahami langkah-langkah dalam 

mengidentifikasi bakteri pada sampel yang biasa menjadi konsumsi 

masyarakat sesuai dengan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku 

kuliah, selain itu dalam penelitian ini peneliti memperoleh 

pembelajaran mengenai penyusunan karya ilmiah berupa skripsi tugas 

akhir dalam menempuh jenjang S1. 

2. Bagi pedagang jus 

Hasil penelitian ini sebagai informasi dan masukan agar lebih 

memperhatikan kualitas kebersihan untuk menjaga keamanan jus yang 

dijual sehingga aman bagi kesehatan konsumennya, sehingga tidak ada 

salah satu pihak yang dirugikan akan adanya cemaran bakteri / mikroba 

dalam minuman jus buah. 

1. Subjek penelitian         : Jus buah strawberry yang dijual di sekitar 

kampus 1 dan 2 UMS. 

2. Objek penelitian             : Kelayakan konsumsi jus buah strawberry. 

3. Parameter penelitian : Jumlah koloni bakteri, kemudian dibandingkan 

dengan standar  menurut ketentuan BPOM 

Nomor ISBN 978-602-3665-11-2 tahun 2012. 
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3. Bagi masyarakat 

Sebagai informasi kepada masyarakat maupun mahasiswa di sekitar 

kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta mengenai kelayakan 

buah pada jus yang dijual di sekitar kampus UMS, sehingga dapat lebih 

selektif sebelum membeli. 

 


