
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Desa Penglipuran merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Bali. 

Desa Penglipuran menawarkan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh 

masyarakat Bali. Desa tersebut menjadi salah satu desa adat di Bali yang masih kuat 

menjaga tradisi, ritual adat dan berbagai kearifan lokal lainnya. Dengan suasana yang 

sejuk dan asri serta tata ruang pemukiman menganut trimandala, desa tersebut sangat 

tepat bernama Penglipuran yang berarti penghibur. Desa Penglipuran selain unik dan 

asri, juga memiliki minuman tradisional yakni loloh cem cem, loloh kunyit dan loloh  

Bunga Teleng. (Muliawan, 2017). 

Loloh Bunga Teleng ini dibuat dari  hasil rebusan bunga teleng yang dalam 

bahasa Indonesia disebut bunga telang, dengan nama latinnya yaitu Clitoria ternatea. 

Bunga Teleng ini adalah tumbuhan yang merambat yang biasa ditemukan di 

pekarangan rumah, di sawah, tepi hutan dan daerah lainnya yang memiliki iklim 

tropis. Bunga teleng banyak dieksplorasi dan menunjukkan sangat potensial untuk 

meningkatkan kesehatan manusia. Ekstrak tanaman bunga teleng dilaporkan dapat 

digunakan untuk meningkatan daya ingat dan kemampuan otak, menurunkan tekanan 

darah, anti kecemasan, anti asma, dan penghilang rasa sakit, dan anti tumor (Suganda 

dan Adhi, 2017). 



Jika ditinjau dari segi kesehatan, makanan dan minuman selain berfungsi 

sebagai sumber energi, zat pembangun dan zat pengatur, juga mempunyai peran 

dalam penyebaran penyakit. Terjadinya penyakit yang masuk ke dalam tubuh melalui 

makanan dan minuman yang disebabkan oleh cemaran biologi adalah sebanyak 

36,7% cemaran kimia sebesar 20,2% dan makanan kadaluarsa sebesar 13,8% (BPOM 

2008). Pengolahan loloh bunga teleng yang kurang baik akan menyebabkan loloh 

bunga teleng ini mengandung mikroorganisme yang dapat menimbulkan suatu 

penyakit bagi yang mengonsumsinya. Cemaran dalam bahan pangan dapat terjadi 

melalui air, debu, udara, tanah, alat-alat pengolah pada proses produksi atau 

penyiapan, juga sekresi dari usus manusia dan hewan. Penyakit akibat pangan (food 

borne disease) yang terjadi segera setelah mengkonsumsi pangan, umumnya dikenal 

dengan keracunan atau sering disebut juga intoksikasi (ekawati, Yusmiati, dan 

Hamidi, 2017).  

Mikroorganisme terutama bakteri coliform sering ditemukan pada makanan 

dan minuman yang kurang higienis. Bahan makanan yang mudah tercemar oleh 

bakteri golongan coliform adalah bahan makanan dan minuman tradisional. Bahan 

makanan tersebut banyak tercemar karena diolah secara sederhana. Bakteri Coliform 

dapat mencemari dan menyebabkan pembusukan bahan makanan dan minuman  yang 

penyimpanannya tidak cukup baik. Adanya kandungan gizi dan pH yang mendekati 

netral merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri seperti pada daging, 

makanan jajanan dan minuman serta dapat menyebabkan intoksikasi (Yulistiani, 

2010). Intoksikasi yang disebabkan oleh golongan bakteri Coliform memiliki 



beberapa gejala pada gangguan saluran pencernaan manusia seperti diare, muntah-

muntah, dan demam (Porotu’o, et al., 2015). Penyebab intoksikasi dapat terjadi 

karena mengonsumsi bahan makanan yang telah tercemar oleh bakteri golongan 

Coliform. Tingginya cemaran bakteri coliform pada makanan dan minuman dapat 

meningkatkan resiko adanya bakteri patogen enterik lain yang umumnya hidup dalam 

kotoran manusia atau kotoran hewan. (Turnip, 2017).  

Pangan dapat beracun karena telah terkontaminasi oleh bakteri patogen yang 

kemudian dapat tumbuh dan berkembang biak selama penyimpanan, sehingga bakteri 

tersebut mampu memproduksi toksin yang berbahaya bagi manusia. Bakteri yang 

terkait dengan keracunan makanan di antaranya adalah Escherichia coli 

enteropatogenik. Salah satu bakteri patogen enterik adalah Escherichia coli yang 

sering disingkat E. coli yang merupakan salah satu jenis spesies utama bakteri basil 

gram negatif. Disebut enterik karena bakteri Escherichia coli dalam keadaan 

normalnya yang hidup di dalam usus besar manusia (ekawati, Yusmiati, & Hamidi, 

2017).  

Bahaya mikroba pada pangan perlu mendapat perhatian, karena jenis bahaya 

ini sering menjadi agen penyebab kasus keracunan pangan. Escherichia coli 

merupakan bakteri patogen yang sering menyebabkan keracunan pangan dan juga 

menjadi salah satu mikroba indikator sanitasi. Keberadaan Escherichia coli pada 

pangan dapat menunjukkan bahwa sanitasi lingkungan yang buruk. Escherichia coli 

umumnya berhabitat pada saluran pencernaan manusia dan hewan dapat dengan 

mudah disebarluaskan di luar habitat asalnya melalui perantara air dan pangan 



(Ritonga, R., I. Marsaulina dan I. Chahaya. 2013). Pada kondisi tertentu, Escherichia 

coli dapat menyebabkan infeksi, terutama pada pasien dengan gangguan sistem imun 

atau pada kondisi dimana barrier pada gastrointestinal terganggu, bahkan Escherichia 

coli non patogen sekalipun dapat menyebabkan infeksi (Siagian, A. 2002).  

Loloh bunga teleng yang dijual di pasaran merupakan salah satu hasil 

produksi minuman tradisional Desa Penglipuran. Minuman loloh bunga teleng  yang 

belum diketahui kualitasnya itu perlu dilakukan pemeriksaan sebelum diedarkan ke 

pasar atau produsen lainnya guna menjamin kualitas dan dapat memenuhi syarat 

kualitas minuman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan 

penelitian pemeriksaan kualitas mikrobiologis minuman tradisional (loloh) yang 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli pada tahun 2016 (Dalam 

Wirawan, G. R., 2017), salah satu hasilnya adalah ditemukannya 6 dari sampel yang 

diperiksa 2 diantaranya positif Escherichia coli, dan 1 sampel yang negative 

Escherichia coli, namun coliform melebihi ambang batas dan sejauh ini belum ada 

yang melakukan uji cemaran bakteri terkait dengan keamanan dari loloh bunga 

teleng. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai angka lempeng total dan identifikasi bakteri Escherichia coli pada loloh 

bunga teleng di Desa Penglipuran Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah gambaran jumlah angka lempeng total 



dan keberadaan bakteri Eschericia coli pada loloh bunga teleng di Desa Penglipuran 

Kabupaten Bangli? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan angka lempeng total 

dan bakteri Eschericia coli pada loloh bunga teleng di Desa Penglipuran Kecamatan 

Bangli, Kabupaten Bangli.  

2. Tujuan khusus 

a. Untuk menghitung angka lempeng total loloh bunga teleng di Desa Penglipuran 

Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.  

b. Untuk mengidentifikasi bakteri Eschericia coli pada loloh bunga teleng di Desa 

Penglipuran Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat terutama konsumen untuk bisa memilih produk loloh bunga teleng 

dengan bijak dan memenuhi standar kesehatan. 

 

 



2.  Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

bagi penulis dengan penelitian tentang gambaran angka lempeng total dan 

keberadaaan bakteri Escherichia coli pada loloh bunga teleng di Desa Penglipuran, 

Kecamatan Bangli. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

pengetahuan masyarakat dalam menentukan higienitas loloh bunga teleng dan 

diharapkan bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat meningkatkan peran pemerintah 

dalam proses pengawasan terhadap higienitas loloh bunga teleng di Desa 

Penglipuran, Kecamatan Bangli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


