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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang 

Di negara-negara yang beriklim tropis seperti Indonesia ditemukan berbagai 

macam penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Kondisi 

seperti ini disebabkan karena daerah-daerah yang beriklim tropis sangat cocok bagi 

pertumbuhan dan perkembangan mikroba baik yang bersifat patogen maupun yang 

memberikan manfaat bagi manusia. Penyakit yang dapat disebabkan oleh jamur 

yaitu: Aspergilosis, Kandidiasis, Koksidioidomikosis, histoplasmosis. Meskipun 

kejadian ini tidak banyak diungkap, akan tetapi berpengaruh pada kesehatan 

manusia. Pertumbuhan fungi membutuhkan tempat yang mempunyai tingkat 

kelembaban yang tinggi selain kelembaban fungi juga akan tumbuh pada suatu 

tempat dengan pH yang sesuai (Ariana, 2011). 

Makanan yang sehat akan mempunyai nilai gizi, nutrisi, dan sumber energi 

bagi tubuh manusia. Nutrisi merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh 

pada pertumbuhan jamur. Makanan yang sudah terkontaminasi oleh suatu fungi 

atau jamur maka makanan tersebut akan mengalami perubahan fisik atau kimia 

seperti, perubahan warna pada makanan tersebut serta bau yang menyengat. Kasus 

ini akan terjadi pada pembusukan bahan pangan (Amalia, 2013). 

Salah satu jamur yang dapat mengkontaminasi pangan adalah jamur 

Aspergillus sp. yang menghasilkan beberapa mikotoksin, salah satunya aflatoksin. 

Aflatoksin adalah metabolit sekunder yang dihasilkan oleh Aspergillus sp. terutama 

Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus yang mengkontaminasi berbagai 

komoditi pertanian dan pangan. Aflatoksin merupakan jenis toksin yang memiliki 
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sifat karsinogenik dan hepatotoksik karena dapat menyebabkan terjadinya sirosis 

dan karsinoma hati. Manusia dapat terpapar oleh aflotoksin melalui makanan yang 

terkontaminasi oleh toksin ini (Ghofur, 2011).   

Jagung manis sebagai bahan dasar pembuatan jagung bakar memiliki rasa 

yang manis, mengandung karbohidrat 22,8g /100g, protein 3,5g/100g dan vitamin 

seperti vitamin A, B, dan C yang tinggi, dan kandungan lemak yang rendah serta 

mengandung pati yang relatif tinggi. Pati dapat dihidrolisis oleh mikroorganisme 

khususnya jamur, karena gula sederhana adalah sumber nutrisi untuk 

mikroorganisme tersebut. Selain itu jagung memiliki kadar air yang tinggi yaitu 

23,14% sampai 33,68% sehingga berpotensi mendukung  pertumbuhan jamur pada 

jagung. Jamur adalah mikroorganisme yang memiliki peranan penting dalam 

pembusukan pada jagung sebelum dibakar yang dapat mempengaruhi pengolahan 

pada makanan jagung bakar (Iskandar, 2008). 

Menurut Sugiharta (2013) Pantai Sanur merupakan sebuah pantai yang 

sangat terkenal di Bali, pantai ini memiliki keunikan yaitu pasirnya yang putih serta 

berbagai akomodasi pelengkap lainnya. Terkenalnya pantai Sanur banyak 

dipengaruhi oleh ketertarikan para wisatawan untuk menikmati keindahan sunrise 

setiap paginya di pantai ini, yang pesona begitu indah di lautan luas. Sanur dapat 

menjadi tempat yang ideal untuk liburan di Bali. Barisan pepohonan yang teduh di 

sepanjang jalan, hamparan pantai untuk berjemur, barisan toko-toko untuk 

berbelanja dan berbagai restoran, memberikan pilihan yang tidak ada habisnya di 

Sanur. Sehingga banyak pedagang kaki lima juga ikut berjualan di sepanjang 

kawasan wisata pantai Sanur. Pedagang kaki lima yang banyak terdapat di kawasan 

pantai Sanur diantaranya pedagang makanan ringan, minuman, lumpia dan jagung 
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bakar. 

Berdasarkan survey pendahuluan yang penulis lakukan, penjual jagung 

bakar di kawasan wisata pantai Sanur kurang memperhatikan sanitasi lingkungan 

dilihat dari alat pemanggangan yang jarang dibersihkan dan penggunaan kipas 

angin yang berdebu serta lingkungan tempat pengolahan di kawasan wisata pantai 

Sanur dekat dengan pasir sehingga penggunaan kipas angin dapat menyebabkan 

terjadi pencemaran udara seperti debu yang dapat mempengaruhi kualitas jagung. 

Jagung bakar di kawasan wisata pantai Sanur apabila tidak laku terjual maka jagung 

yang masih mentah akan dijual pada hari berikutnya dan disimpan pada suhu ruang, 

sehingga timbul kecurigaan tumbuhnya jamur pada jagung tersebut mengingat 

kandungan air pada jagung 23,14% sampai 33,68% sedangkan kadar air yang aman 

untuk disimpan berkisar antara 12%-14%. Apabila jagung disimpan dalam waktu 

48 jam akan terjadi pertumbuhan kapang yang menghasilkan mikotoksin (Suarni 

dan Yasin, 2015). 

Penentuan kualitas jagung bakar dapat dilakukan dengan parameter 

mikrobiologi salah satunya yaitu menguji Angka Kapang Khamir, yang 

menunjukkan adanya cemaran kapang khamir dalam olahan pangan. Pengujian 

AKK dilakukan untuk menjamin bahwa pangan tidak mengandung jamur dari batas 

yang telah ditetapkan karena keberadaan jamur pada pangan dapat mempengaruhi 

stabilitas pangan tersebut dan dapat menurunkan kualitas jagung. Menurut BPOM 

RI No. 13 Tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan 

olahan yang akan dikonsumsi tidak boleh mengandung Angka Kapang Khamir 

lebih dari 102 koloni/g. Jika ditemukan AKK dalam sampel jagung bakar yang diuji 

melebihi ambang batas yang telah ditentukan, maka sampel jagung bakar tersebut 
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tidak layak dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan konsumen. Kondisi 

tersebut memungkinkan adanya pertumbuhan jenis kapang tertentu seperti jamur 

Apergillus sp. Jumlah kapang dan khamir yang besar, dan terdapat adanya jamur 

Aspergillus sp. menunjukkan rendahnya kualitas jagung bakar (BPOM, 2019). 

Penelitian yang dilakukan oleh Aristyawati, dkk (2017) yang melakukan uji 

AKK pada jagung manis berdasarkan suhu dan penyimpanannya diperoleh nilai 

AKK  bahwa total kapang khamir yang terdapat pada sampel jagung manis pada 

suhu ruang berkisar antara 7,6 x 107 koloni/g sampai 5,2 x 108  koloni/g. Sedangkan 

total kapang khamir pada suhu rendah berkisar antara 4,0 x 107 CFU/g sampai 

dengan 4,2 x 108 CFU/g, jumlah total kapang khamir yang didapat pada jagung 

mentah yang disimpan pada suhu ruang  dan suhu rendah lebih dari 1 x 104 koloni/g, 

maka total kapang yang didapat tidak memenuhi persyaratan batas maksimum 

cemaran kapang. Hal ini disebabkan karena terjadi kerusakan mikrobiologis pada 

jagung manis disebabkan oleh bermacam-macam mikroba seperti kapang, khamir 

dan bakteri. Pertumbuhan kapang dan khamir terjadi dalam waktu singkat dan pada 

kondisi yang sesuai, antara lain tersedianya nutrisi, pH, suhu, dan kadar air bahan 

pangan (Djaafar dan Rahayu, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Muis, Pakki, 

dan Talanca (2002) melakukan identifikasi jenis kapang pada jagung manis yang 

didapatkan jenis kapang yang tumbuh pada jagung manis adalah Aspergillus flavus, 

Aspergillus niger, dan Aspergillus fumigatus dapat menimbulkan aspergillosis.  

Penelitian lain juga mengatakan yaitu menurut penelitian Retnowati, 

Wirnangsi, dan Kumaji (2013) bahwa pertumbuhan kapang Monascus purpureus, 

Aspergillus flavus dan Penicillium sp pada media beras, jagung dan kombinasi 

beras jagung sangat didominasi oleh Aspergillus flavus. Jenis Apergillus yang 
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sering mengkontaminasi jagung salah satunya yaitu Aspergillus flavus. 

Kontaminasi kapang tersebut bisa terjadi sebelum dan sesudah panen yang 

diperkirakan berasal dari tanah, selama distribusi, dan penyimpanan (Somantri dan 

Miskiyah, 2012). 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui kualitas 

jagung bakar di kawasan wisata pantai Sanur dengan menggunakan parameter 

mikrobiologi yaitu AKK dan identifikasi Aspergillus sp. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Bagaimana Angka Kapang Khamir dan Identifikasi Aspergillus sp. pada 

jagung bakar yang dijual di kawasan wisata pantai Sanur? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1.   Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Angka Kapang Khamir dan Identifikasi Aspergillus sp. 

pada jagung bakar yang dijual di kawasan wisata Pantai Sanur. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menghitung Angka Kapang Khamir pada jagung bakar di kawasan wisata pantai 

Sanur. 

b. Menganalisis Angka Kapang Khamir yang ada pada jagung bakar berdasarkan 

standar kualitas BPOM RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang batas maksimal 

cemaran mikroba dalam pangan olahan. 

c. Mengidentifikasi Aspergillus sp. yang ada pada jagung bakar di kawasan wisata 

pantai Sanur. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan mengenai higienitas jagung bakar. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai kualitas pada jagung 

bakar yang dikonsumsi. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang melakukan 

penelitian sejenis. 

 

 


